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Voorwoord.
Evenals in deel I van het „Leerboek der Radiotechniek" is ook in dit tweede deel
getracht de leerstof zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten. Na grondige studie van
het geleerde, dienen daarnaast de „samenvattingen" weer om een snelle repetitie van
de gehele leerstof mogelijk te maken.
Wat betreft de keuze van de behandelde onderwerpen, heb ik mij grotendeels be
paald tot datgene, wat op de examens geëist wordt, terwijl daarnaast zoveel uitbrei
ding heeft plaats gevonden als noodig is voor het verkrijgen van een goed begrip
van een en ander.

De toevoeging van een paragraaf over „isolatiestoffen" leek mij nuttig voor de alge
mene ontwikkeling van de studerenden.
De paragraaf over „nepers" en „decibels" is toegevoegd in verband met het feit, dat
in de moderne vak-literatuur de bekendheid met deze begrippen verondersteld wordt.
Voor zover de behandelde onderwerpen dit toelieten, zijn door mij van verschillende
electrische verschijnselen oscillogrammen vervaardigd en in de tekst opgenomen. Dit
zijn, alle originele fotografische opnamen van beelden, die verkregen zijn met een
kathodestraaloscillograaf.

Een woord van dank ben ik schuldig aan den heer L. F. Steehouwer, die mij behulpzaam was bij het doorlezen van copie en drukproef.
Ook den heer Ir. C. D. Grijns, directeur van J. Noorduijn en Zoon N.V., breng ik
mijn dank voor de keurige verzorging van het geheel.
Moge dit boek dezelfde vriendelijke ontvangst ten deel vallen als het eerste deel.
B. J. Oosterwijk.

Rotterdam, Augustus 1939.

Voorwoord bij de tweede druk.

Deze druk verschilt met de voorgaande, doordat op enkele plaatsen bewijzen zijn
opgenomen en formules zijn afgeleid. De tekst is nauwkeurig herzien en heeft hier
en daar kleine veranderingen ondergaan. In deze nieuwe druk is de paragraaf, die
x oorspronkelijk over verlichting en lichtsterkte handelde, vervangen door een andere,
waarin de microfoons behandeld worden.
Moge deze druk dezelfde belangstelling ten deel vallen als de voorgaande.
B. ). Oosterwijk.

Rotterdam, Juli 1944.

/

&

-

■■

*

■-

■

■-

■

p

Kt/.:?-

/
■-

••

b

i.

■■

-

V
■

-•
, v.

.

t
•

■

Inhoudsopgave.

HOOFDSTUK I.
Transformatoren.

par.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Algemeen
Werking van de transformator bij nullast
De belaste transformator
Spreiding................................................................................................................................................
De verliezen in een transformator
. .......................................
De auto- of spaartransformator..............................................................................................
Iets over de constructie en de uitvoering van transformatoren in het al
gemeen
Het doormeten van transformatoren
De inductor van Ruhmkorff

blz.
1
4
6
11
14
16

18
23
24

HOOFDSTUK II.
Meetinstrumenten.

par.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Indeel'ing der instrumentén
Enkele opmerkingen over meters in het algemeen.
Verandering van het meetbereik bij volt- en ampèremeters
Over de kwaliteit van voltmeters
De weekijzermeter
De draaispoelmeter
De hittedraadmeter
..................................................
De thermokruismeter
..................................................
Enkele andere metertypen.
a. De electrostatische voltmeter
b. De electro-dynamometer
.............................................................
c. De inductiemeter.
d. De frequentiemeter
e. De galvanometer
f. De brug van Wheatstone
19. Over het gebruik en de toepassing van enkele meters.
a. Algemeen
b. Het meten van weerstanden met volt- en ampèremeter
c. De draaispoelmeter toegepast als ohmmeter

blz.
28
29
34
35
39
43
47
50

53
54
56
57
58
59
62
66

HOOFDSTUK III.
Dynamo’s en motoren.
par.
20. Algemeen
21. De wisselstroomdynamo.
a. Het principe van de inrichting

blz.
70
71

V

Het verband tussen frequentie, toerental en poolparen
De regeling van de geïnduceerde emk
De klaüwveld-dynamo
De nokkenrad-dynamo. (Machine met draaiend ijzer)
gelijkstroomdynamo.
De ankerconstructie en de betekenis van de collector
Ankerreactie, borstelverschuiving en hulppoïen
De inrichting van serie-, shunt- en compounddynamo
d. De eigenschappen van serie-, shunt- en compounddynamo
.................................
e. Het laden van accu’s met serie- en shuntdynamo
De gelijkstroommotor.
a. Het principe, waarop de draaiing berust
b. Tegen-EMK. Aanloopweerstand en minimaal-automaat
c. Verband tussen veldsterkte en toerental . . . ,
d. De eigenschappen van de serie-, shunt- en compoundmotor . . . .
e. Enkele opmerkingen over motoren en dynamo’s in het algemeen . .
b.

c.
d.
e.
De
a.
b.

22.

23.

74
75
77
80

85
91
95
97
101
104
106
111
115
117

HOOFDSTUK IV.
Enkele bijzondere onderwerpen.

par.
24. De electrolytische condensator en de inductie-vrije condensator
25. De wetten van Kirchhoff
26. Over schakelen, schakelaars en het relais
27. De beveiliging van stroomkringén
28. Het bepalen van de polariteit van een stroombron
29. Iets over isolatiestoffen
30. De metaalgelijkrichter
31. Inrichting en werking van de telefoon . . •
32. Het doormeten en repareren van een defecte telefoon ....
......................
33. De electrodynamische luidspreker
34. Microfoons
................................................................................................

blz.
121
125
128
131
137
138
143
148
152
154
156

HOOFDSTUK V.
Eigenfrequéntié en resonantieverschijnselen.

.

>

blz.
par.
. . 159
35. Het begrip eigenfrequentie
36. Resonantie bij serieschakeling van spoel en condensator. (Spanningsreso168
nantie).....................................................................................................................
176
* 37. Selectiviteit brj serieschakeling van spoel en condensator. .
38. Resonantie bij parallelschakeling van spoel en condensator, (Stroomresonantip)
......................................................
183
. 39. De selectiviteit bij parallelschakeling van spoel en condensator . . . . . 191
40. Over de toepassing van spannings- en stroomresonantie. Het begrip ,.af
stemmen0
.................................................. .....
196
............................................................. 203
41. De begrippen „neper” en „decibel”
VI

*

•I

HOOFDSTUK VI
Het samenvoegen en ontbinden van stromen.
blz.
par.
209
,........................................................ . .
42. Combinatie van gelijkstromen
211
43. Samenvoeging en splitsing van gelijk- en wisselstroom
44. Stromen, die niet-sinusvormig veranderen. Het begrip ,.vervorming” . • . 217
.
.................................................. 227
45. :Iets over het geluid
46. Het samenvoegen van twee trillingen met gering frequentieverschil. Ont
229
staan van zwevingen
47. Het samenvoegen van hoog- en laagfrequente wisselstromen. Ontstaan van
234
zijbandfrequenties

VII
I

I

I

I

•

i■

■

■

-

ï
.

__ ______ -__ _

%

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

•t

HOOFDSTUK I.
Transformatoren.

§ 1.

Algemeen.

Onder een transformator verstaat men een toestel, waarmede het mogelijk is electrische
energie van lage spanning om te zetten in die van hoge spanning, of omgekeerd. In
het eerste geval zegt men, dat de transformator „omhoog" transformeert; in het
tweede geval transformeert hij „omlaag". De aanduidingen „omhoog” en „omlaag”
hebben dus stilzwijgend steeds betrekking op de spanning. (In het Engels spreekt
men op overeenkomstige wijze van een „step-up” respectievelijk „step-down” transformer.)
Aan iedere transformator onderscheidt men een deel, waaraan de energie toegevoerd
wordt en noemt dit het primaire deel of kortweg de „primaire"-, het deel waaraan
de energie onttrokken wordt, heet „secundaire". In het navolgende zullen alle groot
heden, die betrekking hebben op de primaire, steeds van de index ,, i" voorzien
worden en de grootheden, die op de secundaire betrekking hebben, van de index „2”.
Zo betekent b.v.
de primaire spanning of toegevoerde spanning en i., de
secundaire stroomsterkte of afgegeven stroomsterkte enz.

Volgens de betekenis van het woord ,,transformator” (transformatie = herschepping)
wordt de energie eerst in een andere gedaante omgezet, om daarna weer in de oor
spronkelijke vorm terug te keren. Dit is inderdaad het geval, want de aan een
transformator toegevoerde electrische energie wordt eerst omgezet in magnetische
energie, terwijl daarna die magnetische energie weer electrische energie ontwikkelt.
Uit een en ander volgt, dat de energie-overdracht van de primaire naar de secundaire
bewerkstelligd wordt door een magnetisch veld. Hierna zal blijken, dat een
dergelijke overdracht alleen kan plaats vinden, als dit magnetische veld verandert-,
de transformatie vindt nl. plaats door inductie en deze treedt alleen op bij veran
dering van de flux <[>. Een gelijkstroom kan dus op deze manier nimmer getransfor
meerd worden; een wisselstroom wèl.
Tijdens de transformatie verandert de frequentie niet, zodat de frequentie van de
secundaire en die van de primaire stroom volkomen aan elkaar gelijk zijn.

Naar de frequentie onderscheidt men de transformatoren in laagfrequent, middelfrequent
en hoogfrequent transformatoren. De m.f. transformatoren zijn voor ons van geen
betekenis en deze laten we daarom achterwege. L.f. transformatoren worden, zonder
uitzondering, steeds van een ijzeren kern voorzien, omdat daardoor een zeer krachtige
flux verkregen wordt. H.f. transformatoren daarentegen worden meestal zonder kern
uitgevoerd, hoewel tegenwoordig ook vrij veel h.f. transformatoren met ijzerkern
worden toegepast. Deze kernen zijn echter van geheel andere samenstelling dan die,
welke in de l.f. transformatoren gebruikt worden.
Hoewel in beginsel de werking van alle transformatoren dezelfde is, zijn toch hun
toepassing en gebruik zeer verschillend. Zo wordt de l.f. transformator op geheel

1 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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andere wijze gebruikt dan de h.f. transformator, welke laatste hoofdzakelijk voor
afstemdoeleinden wordt toegepast. Daar de afstemkringen eerst later ter sprake komen,
zullen we deze groep voorlopig buiten beschouwing laten.
Bepalen we ons derhalve alleen tot de l.f. transformator, dan is hieraan te onder
scheiden: de kern, de primaire en de secundaire. Beide laatstgenoemde zijn uitgevoerd
als spoelen of wikkelingen, die om de kern heen aangebracht worden. In fig. 1 is
de inrichting perspectivisch afgebeeld, waarbij de spoe
len duidelijkheidshalve met slechts enkele windingen
aangegeven zijn. De kern is, om het ontstaan van
wervelstromen tegen te gaan, gelamelleerd (dl. 1 - § 63).
Het verloop van de flux is met een streeplijn over de
kern aangegeven.
Hoewel verondersteld mag worden, dat het gebruik van
transformatoren aan ieder bekend is, zij hier nog in het
kort gewezen op enkele belangrijke toepassingen.
Fig. 1.
Noemen we als eerste de bekende „bel-transformator”,
die in vrijwel ieder woonhuis aanwezig is. De primaire wordt daarbij aangesloten
op het stadsnet (127 V of 220 V); de secundaire geeft meestal 8 V en heeft daarbij
twee aftakkingen, een voor 5 V en een voor 3 V. Hierbij wordt dus „omlaag”
getransformeerd.
Tevens hebben we hier te doen met een bijzonder geval, omdat men, door gebruikmaking van de aftakkingen, secundair naar willekeur 3 V,
o
i
5 V of 8 V kan afnemen. In fig. 2 is een en ander in
beeld gebracht, waarbij de voorstellingswijze gebruikt is,
volgens welke transformatoren in schema’s dienen te worden
aangegeven. De zig-zag lijntjes (zelfinductie met ohmse
J”
weerstand; dl. 1 - § 67) stellen respectievelijk de primaire en de secundaire voor. De ijzeren kern wordt aangegeven met de lijn ertussen. Is er géén kern aanwezig,
zooals bij h. f. transformatoren, dan laat men laatstFig. 2.
genoemde lijn eenvoudig weg.

r—> <—

I

-L

I
Ji

Een ander voorbeeld is de „Gloeistroomtransformator", die tegenwoordig in bijna
ieder radio-ontvangtoestel voorkomt. Deze dient ervoor om de gloeidraden van de
ontvangbuizen te kunnen voeden uit het lichtnet. De primaire wordt dus aangesloten
op het net, terwijl op de secundaire, die een lage spanning geeft, de gloeidraden
aangesloten worden. Ook hierbij wordt „omlaag’’ getransformeerd.
Een voorbeeld waarbij „omhoog” getransformeerd wordt, is de „hoogspanningstransformatov", die in de radio gebruikt wordt als voedingstransformator bij zenders. De
primaire spanning is daarbij meestal 220 V en de secundaire
spanning enkele duizenden volts. Hoe ver men bij transfor
matoren kan gaan met het omhoog-transformeren, wordt
eigenlijk alleen begrensd door de moeilijkheden, die ontstaan
bij de isolatie. Als die niet bestonden, was er geen grens.
Behalve alléén omhoog of omlaag, kan een transformator ook
op beide manieren tegelijk transformeren. In zo'n ge
val worden er, behalve de primaire wikkeling, twéé of meer
secundaire wikkelingen om de kern aangebracht. De windingsTig. 3.
getallen van laatstgenoemde kunnen zo gekozen worden, dat

2

ze „omhoog
of „omlaag? transformeren. Een voorbeeld hiervan is schematisch in
fig. 3 afgebeeld. De secundaire bestaat uit twee gescheiden wikkelingen, waar
van er één 24 V geeft. De andere wikkeling geeft 16000 V en is bovendien nog
voorzien van een z.g. „middenaftakking”. Daardoor kan laatstgenoemde spanning
in twee helften, elk van 8000 V, werkzaam zijn. Op het gebruik van dergelijke
transformatoren komen we later terug. Het blijkt voldoende uit deze voorbeelden,
dat .alle mogelijke combinaties te maken zijn.

Noemen we tenslotte nog de „verhuis-transformator”, een in de handel ontstane be
naming voor een transformator, die in de practijk gebruikt wordt om een radio-apparaat,
hetwelk b.v. voor 127 V bestemd is, te kunnen aansluiten op 220 V. Omgekeerd
kan men natuurlijk ook via dezelfde transformator een apparaat, dat voor 220 V
bestemd is, aansluiten op een net van 127 V. Daartoe behoeft men de transformator
slechts in omgekeerde zin te gebruiken. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor
iedere andere transformator, mits men er maar voor zorgt, geen hogere spanning op
de secundaire aan lte sluiten dan die. welke hij onder normale omstandigheden kan
afgeven. Sluit men b.v. de secundaire klemmen van een gloeistroomtransformator
(prim. 220 V — sec. 6,3 V) aan op een wisselspanning van 6,3 V, dan treedt aan de
andere wikkeling (die nu de secundaire geworden is) een spanning op van 220 V.
Niet altijd gebruikt men een transformator met het uitsluitende doel de spanning of
de stroom te transformeren Soms is het alleen de bedoeling twee kringen met elkaar
te „koppelen” waarbij tegelijkertijd z.g. „aanpassing” van de energie-verbruikende
keten aan de energie-leverende keten beoogd wordt. In zo'n geval spreekt men van
een „aanpassingstransformator", waarover later meer.

Samenvatting:
Ken transformator is een toestel, dat dient om electrische energie
van hoge spanning om te zetten in die van lage spanning, of
omgekeerd.

Tijdens de transformatie wordt de toegevoerde electrische energie
eerst omgezet in magnetische energie en daarna deze laatste weer
in electrische energie. Als zodanig wordt deze ook weer afgegeven.

Men onderscheidt transformatoren, die „omhoog” en die „omlaag”
transformeeren. In beide gevallen heeft dit betrekking op de
spanning.
Aan de „primaire” wordt energie toegevoerd ; aan de „secundaire”
wordt energie onttrokken.
De werking van de transformator berust op inductie, zodat alleen
veranderlijke stromen en spanningen getransformeerd kunnen
worden. Tijdens de transformatie verandert hun frequentie niet.

L. f. transformatoren hebben steeds een ijzeren kern ; h. f. trans
formatoren worden zonder, of met een bijzondere üzerkern toe
gepast. De kern van een 1. f. transformator is altijd gelamelleerd.

Een transformator kan, inplaats van met één, ook met méér
secundaire wikkelingen uitgevoerd zijn, waarbij zowel „omhoog”
als „omlaag” getransformeerd kan worden en eventueel aftak
kingen kunnen worden aangebracht.
3

Men kan een transformator ook in omgekeerde zin gebruiken,
mits men geen hogere spanning op de wikkeling aansluit dan die,
waarvoor deze berekend is.
Behalve voor het transformeren van de spanning worden trans
formatoren ook gebruikt om kringen met elkaar te „koppelen” en
daarbg de ene kring op de andere „aan te passen”.

§ 2.

De werking van de onbelaste transformator.

Ter verklaring van de werking van de transformator, veronderstellen we de secun
daire voorlopig onbelast (open klemmen) en de primaire aangesloten op een wisselstroombron. Een en ander is afgebeeld in fig. 4.
Op de primaire, waarvan we het aantal windingen ivl noemen, is de wisselspanning
Vj, afkomstig van de generator, werkzaam. Deze spanning zal zich, daar alle win
dingen met elkaar in serie staan, gelijkmatig hierover verdelen, waardoor de toege
voerde spanning per winding het tv .-de deel van v. volt, dus — volt, bedraagt.

I.

i
■

r•

I

Door deze spanning-per-winding ontstaat een stroom in de primaire, die we, omdat
we op het ogenblik de onbelaste of ,,nullast”-toestand beschouwen, met
willen
aanduiden. Deze ,,nullaststroom" verricht de arbeid, die in onbelaste toestand ge
leverd moet worden. In hopfdzaak is dit de z.g. magnetiseringsarbeid, terwijl
voorts in het ijzer, door wervelstromen en magnetische hysteresis, warmte
verliezen optreden. Men splitst daarom de nullaststroom it) in een wattloze
component i^, de „magnetiseringsstroom" geheten, die met ut 90° in faze verschoven
is (90° na-ijlt op o,) en een wattcomponent itu. die met ut in-faze is. Van deze twee
stromen zorgt i^ alleen voor het in-stand-houden van de flux, terwijl
de ijzerverliezen dekt.
Bij een goed geconstrueerde transformator is iw klein t.o.v. i^, zodat de nullaststroom
dan bij benadering gelijk is aan de magnetiseringsstroom. Daarom laten we itu verder
maar buiten beschouwing (de daarbij gemaakte fout is gering) en doen alsof de kern
gemagnetiseerd wordt door io.
De flux (w i s s e 1 v e 1 d), die daardoor
bij nullast in de kern ontstaat, zullen
z—
I
________
\
we aanduiden met
(zie fig. 4). Deze
flux wordt door alle windingen, die om
4de kern heen gelegd zijn, omvat, zowel
r
door de primaire als door de secundaire
windingen. Daarbij is dus aangenomen,
dat alle krachtlijnen door het ijzer gaan,
i.
in welk geval primair en secundair per
Fig. 4.
winding evenveel krachtlijnen omvat
worden.
De gehele theorie, waarop de werking van de transformator berust, is nu deze, dat
genoemde flux in de secundaire per w in ding dezelfde spanning induceert als die,
waardoor zij primair per w inding veroorzaakt werd.
In ’t kort gezegd:
Per winding gerekend, zijn de spanningen primair en secundair steeds aan elkander gelijk.

€

Wanneer men het bovenstaande goed inziet, dan ligt de verklaring van de transfor
matie voor de hand. Immers, als, per winding gerekend, de spanningen primair en
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secundair even groot zijn, dan moet de gehele primaire spanning t» , zich tot de ge
héle secundaire spanning v., verhouden, als het aantal primaire windingen it» , tot
het aantal secundaire windingen tv.,. Hieruit volgt de evenredigheid*):
: v2 = u>j : tv2

1

We zullen een en ander met een paar cijfers toelichten. Stel de primaire bestaat
uit 1000 windingen (tv { ==. 1000) en we sluiten de primaire aan op 220 V (y, = 220 V),
dan bedraagt per winding de primaire spanning

-

ip,

ïooo= 0’22 v en ook

secundair zal de spanning per winding 0,22 V bedragen. Heeft de secundaire nu
10 windingen, dan is de totale secundaire spanning v.,= 10 «0,22 = 2,2 V; er wordt
dan „omlaag” getransformeerd. Zou echter de secundaire uit 5000 windingen bestaan
hebben, dan zou de secundaire spanning y2 gelijk aan 5000*0,22= 1100 V geweest
zijn; er werd dan „omhoog" getransformeerd. (Wat zou de secundaire spanning ge
weest zijn, als de secundaire evenveel windingen gehad had als de primaire?)

Uit form. 1 volgt, dat: y( -tv2

• iv. dus ook, dat: v.,=—- • y,. De hierin voora>,
1
komende breuk — geert men aan met de naam ,,transformatieverhouding'' en ge-

i

i

1

= U2

r

i

iv i

bruikt hiervoor de letter T.
Derhalve is:

r = -*
tv.

2

en hieruit volgt voor de secundaire spanning:

V., = T -y,

3

Uit een en ander is gebleken, dat T zowel groter als kleiner dan 1 kan zijn.
Ten onrechte wordt door den beginneling wel eens gedacht aan het grote voordeel,
dat een transformator toch wel moet kunnen opleveren, immers, men kan met een
vrij lage primaire spanning iedere willekeurige secundaire spanning verkrijgen en deze
b.v. benutten om gloeilampen e.d. op te laten branden enz.
Deze gedachtengang is wel juist, mits men daarbij niet uit het oog verliest, dat de
energie, die men secundair afneemt, nooit groter kan zijn, dan die, welke de
primaire opneemt. Van energie-aanwinst kan dus nimmer sprake zijn.
In het voorgaande hebben we de transformator uitsluitend bij nullast beschouwd,
dus in een toestand, waarbij de weerstand tussen de secundaire klemmen oneindig
groot is (open klemmen). In dat geval is r2 gelijk aan nul en kunnen we ons. wat
de werking van de primaire betreft, de secundaire evengoed afwezig denken. Wat
we dan overhouden, is de primaire met de kern en volgens het behandelde in § 62
en § 66 (dl. 1) gedraagt zo’n primaire zich voor de wisselstroom als een smoorspoel. De zelfinductie-coëfficiënt van deze, zich als smoorspoel gedragende trans
formator, is altijd zeer groot, zodat de hiervóór genoemde nullaststroom steeds een
*) Deze geldt slechts bij benadering, daar alle andere factoren, zoals weerstand, capaciteit en
spreiding, buiten beschouwing gebleven zijn.
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vrij kleine waarde bezit. Soms zelfs verwaarloost men deze nullaststroom geheel ten
opzichte van de stroom, die vloeit, wanneer de transformator belast is. Het spreekt
vanzelf, dat een dergelijke toestand (i0 practisch nul) zich laat vergelijken, met een
smoorspoel, waarvan de inductieve weerstand buitengewoon groot is.
Samenvatting:

De stroom, die de primaire van een transformator in onbelaste
toestand doorlaat, heet nullaststroom (io). Deze verdeelt men in
twee componenten, een wattloze stroom (i^), die de magnetisatie
van de kern verzorgt en een wattstroom (iw), die de verliezen in
het \jzer dekt.
De flux (4>0), die het gevolg is van de magnetiseringsstroom (i/z),
wordt ook door de secundaire omvat en induceert daarin per
winding evenveel emk, als het aantal volts bedraagt, dat aan de
primaire per winding wordt toegevoerd. Per winding is dus het
aantal volts, primair en secundair, volkomen aan elkaar gelijk.
Het aantal volts primair (Vj) en secundair (v2) staat in dezelfde
verhouding tot elkaar, als het aantal windingen primair (w,) tot
het aantal secundair (w2) ♦).

Onder de „transformatieverhouding” (T) verstaat men het quotiënt
w„
deze verhouding kan zowel groter als kleiner zijn dan 1.
De secundaire spanning is T-maal de primaire spanning.
Hoewel het mogelyk is, de spanning omhoog te transformeeren,
kan een transformator nimmer een aanwinst van energie opleveren.
In onbelaste toestand gedraagt de primaire van een transformator
zich als een smoorspoel met zeer grote zelfinductie. Het verwaarloozen van de nullaststroom komt overeen met het toekennen
van een bijzonder grote zelfinductie aan de primaire (bij nullast).

§ 3.

De belaste transformator.

Verbindt men de secundaire klemmen van een transformator, via een belastingsweerstand R, met elkaar en sluit men de primaire op een wisselspanning vl aan, dan
zal de secundaire spanning v., een stroom i2 door genoemde belastingsweerstand tot
gevolg hebben (Zie fig, 5). Deze stroom i2 ontwikkelt in de weerstand R een be
paalde energie (i22 . R) en men'zegt daarom, dat de transformator ,,belast" is. Hoe
meer energie er onttrokken wordt, des te zwaarder is de belasting.
Deze energie, die men secundair afneemt, wordt vanzelfsprekend door de primaire
opgenomen uit de energiebron, waarop de transformator aangesloten staat; in fig. 5
is dit dus de wisselstroomgenerator (G).

Noemen we de primaire stroom bij belasting
(stroom, die in fig. 5 door de
generator ontwikkeld wordt), dan bedraagt de energie, die de primaire opneemt
Vj'i, watt, waarbij dus voorlopig géén fazeverschuiving verondersteld wordt. Laten
we verder de verliezen, die tijdens de transformatie optreden, even buiten be
schouwing, dan hebben we dus te doen met een ,,ideale’’ transformator (ideaal = beeld
der volmaaktheid).
Omdat in een ideale transformator géén verliezen optreden, spreekt het vanzelf, dat

•) Hierbij is stilzwijgend verondersteld, dat alle krachtlijnen van de primaire ook door de secun
daire omvat worden, terwijl weerstand, capaciteit en spreiding verwaarloosd zijn.
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de energie, die de primaire op neemt (yx -ij), precies even groot moet zijn als de
energie, die de secundaire afgeeft (v2 • t2). Men drukt dit uit in de volgende energievergelijking, die dus, omdat de verliezen verwaarloosd zijn, slechts bij benadering
juist is:
v , • ij = v

2./2

4

Uit deze vergelijking valt tevens af te leiden, welke betrekking er bestaat tussen de
primaire stroom ij en de secundaire stroom i2. Na deling door Vj vindt men nl. dat:
1

P.

=—
form. 3, dat
— gelijk
is aan T. zoodat na substiu, *i2
‘ . Nu volgt
- uit
— V.
■

tutie gevonden wordt:
* i — T • i2
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Wanneer men deze formule en formule 3 in woorden uitdrukt, dan krijgt men:

De secundaire spanning is T-maal de primaire spanning.
De primaire stroom is T-maal de secundaire stroom.
Natuurlijk laten zich genoemde formules ook als volgt lezen:
v 2 is gelijk aan vt maal T; i., is gelijk aan i, gedééld door TUit het bovenstaande volgt:

De spanning en de stroom worden in omgekeerde verhouding getransformeerd.

Opmerking: Men moet de uitdrukkingen ,,maal T" en ,.gedééld door T” niet verkeerd
begrijpen. Vermenigvuldigen met T behoeft nl. niet aliijd tot een ,.grotere” uitkomst
te leiden. Dit is wèl zo, als T groter is dan 1; is echter T kleiner dan 1, dan levert
„T-méAl .... enz” juist een kleinere uitkomst op. (En wat gebeurt er als T = l?).
Voorbeeld.

Een transformator, die een verhouding 1 op 3 bezit, staat primair aangesloten op
127 V. Indien de belasting 32 watt bedraagt, hoe groot is dan de primaire stroomsterkte en hoeveel ohm bedraagt de belastingweerstand ?
Oplossing.

Geg: T = 3; v,=127V; W2 = 32 watt.
Gevr.:
en R.
Allereerst zij opgemerkt, dat met een verhouding ,,1 op 3” bedoeld wordt, dat T gelijk
is aan ? = 3. (Een verhouding van 2 op 7 komt derhalve overeen met T = 3,5 terwijl
een verhouding van b.v. 15 op 3 overeen zou komen met T = JL = i = 0,2).
Met form. 3 berekenen we de secundaire spanning, nl.:
v, = T •
= 3 • 127 = 381 volt.
Uit de secundaire spanning en de belasting van 32 watt, laat zich de secundaire
TV
32
stroomsterkte berekenen tot: in = —= - - = 0,084 ampère en met deze waarde vindt
381
men volgens form. 5 voor de primaire stroomsterkte: ij = T • i2 = 3 • 0,084 = 0,252 ampère.
v2
de grootte van de belastingsweerstand afleiden. HierTen slotte kan men uit W =
voor vindt men:

=

32

4540 n
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Natuurlijk had men de belastingsweerstand ook nog wel eenvoudiger kunnen berekenen,
nl. uit het quotiënt van vn en in. Men vindt dan eveneens: R =
= -38i-- = 4540 .
iz
0,084
Nu is het van belang om na te gaan, wat er met de primaire stroom gebeurt, indien
men de secundaire belastingsweerstand verandert.
Er wordt ten onrechte wel eens gedacht, dat bij een verandering van de belastingsweerstand, de primaire stroomsterkte dezelfde waarde blijft behouden, Deze gedachte
is echter onjuist, hetgeen zich gemakkelijk als volgt laat aantonen.
Volgens form. 5 is /, = T • i2 en daarin is ,,T" een constant getal. Wordt dus i2,
als gevolg van een verkleining van de belastingsweerstand, b.v. vijfmaal zo groot, dan
gebeurt hetzelfde met
Omgekeerd zal, als i2 kleiner wordt,
evenveel maal
kleiner worden.
Tevens kunnen we nu duidelijk inzien, wat er gebeurt bij nullast en bij kort
sluiting. In het eerste geval, dus bij nullast, is i2 = 0 en zal ook i( gelijk aan
nul moeten zijn; hierbij zien we even af van de nullaststroom /,,, waarover sprake
was in par. 2. (Bij een goed geconstrueerde transformator kan zö inderdaad zeer
klein zijn, zodat de fout, die we daarbij maken, niet erg groot is.) In dat geval ge
draagt de primaire zich bij nullast dus als een zelfinductie (smoorspoel) met een
oneindig grote „L".
Keren we echter terug tot de werkelijkheid, dan blijkt, dat bij nullast de primaire
stroom zo klein mogelijk (zeer klein) is, zodat de primaire zich dan gedraagt als
een smoorspoel met zéér grote zelfinductie.
In het laatstgenoemde geval, dus bij. kortsluiting, bereikt i2 Zijn grootste waarde en
geldt hetzelfde ook weer voor i,, zodat men de primaire dan eveneens als kort
gesloten beschouwen kan. In dit geval is dus de zelfinductiecoëfficiënt L van de
primaire vrijwel gedaald tot de waarde „nul”.

r

Het zal zeker niet moeilijk zijn, uit het bovenstaande in te zien, dat de zelfinductie
van de primaire een „functie” van de secundaire belasting is. Immers,
bij nullast is L het grootst; bij toenemende belasting neemt L af en bij kortsluiting
wordt L nagenoeg nul. Deze verandering van L is juist de oorzaak van de ver
andering van de primaire stroom; dit blijkt ook uit het feit, dat de verandering van
ij precies in tegengestelde zin plaats vindt.

L

ri
r

Er rest nu nog de vraag, hoe het komt, dat de zelfinductie van de primaire zich
' laat beïnvloeden door de secundaire belasting. Het antwoord op deze vraag zal zeer
zeker bijdragen tot een beter inzicht in
de werking van de transformator.
<' ___ \
tz
Bepalen we ons daartoe tot fig. 5,
die een belaste transformator voor
—u
stelt, dan blijkt dat de stroom i2,
~~r
is
—L
gaande door de secundaire windingen
tv2, daarin een veld <!>._, veroorzaakt,
i
dat volgens de wet van Lenz steeds
tegengesteld gericht is aan het pri
Fig. 5.
maire veld <i> ]. Derhalve zijn $, en
<I>2 tegenfazige wisselvelden *). Het
zelfde geldt voor it en i2 ; immers, <I>, : : z, en
<
: i2 (dl. 1 — § 55).

n

■

^1 *

J_

•) In werkelijkheid geldt dit slechts bij benadering.
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Hoewel we hierboven, voor het bepalen van onze gedachte, over twéé velden (<f>,
en 4>2) gesproken hebben, is in werkelijkheid de toestand iets eenvoudiger.
Genoemde velden resulteren zich nl. tot één gemeenschappelijke flux en het zal
hierna blijken, dat deze resulterende flux te allen tijde gelijk is aan de flux <I>0,
die bij nullast (zie fig. 4) aanwezig is. Op ieder moment geldt derhalve voor de
totale flux, dat: 4>0 = <t>, —4>.».
Men zou misschien verwacht hebben, dat, naarmate i— dus ook
— toeneemt,
de resulterende flux <I>0o steeds kleiner zal worden. Dit leidt echter tot een onmogelijke
toestand! Immers, wanneer 4>._, gelijk aan <|>, geworden zou zijn, dan werd volgens die
verklaring 4>0 geheel nul en dan zou er van „transformatie” geen sprake meer zijn.
De fout, die men maakt door aldus te redeneren, is deze, dat men 4», als constant
veronderstelt, terwijl in werkelijkheid het verschil tussen 4’j en <ƒ>., (dus is <I>0) constant
is. De verklaring hiervoor is deze.
Aanvankelijk (bij nullast) is 4>2 geheel afwezig en is er dus alleen maar <!>,, die we,
omdat de toestand „nullast” heet, aangeven met 4>(). De waarde van deze <T»(I wordt,
bij een bepaalde kerndoorsnedé, uitsluitend bepaald door de primaire spanning
vt en het aantal primaire windingen tv t. En omdat p, en tv, onveranderlijke
grootheden zijn, volgt hieruit al dadelijk de constantheid van 4>0. *)

Ontstaat nu bij belasting een stroom i2, dus ook een veld 4>2, dan geeft dit momen
teel wel een verzwakking van het resulterende veld (want iedere primaire krachtlijn,
die door een secundaire krachtlijn tegengewerkt wordt, kan men daardoor als „nietopgewekt" beschouwen), maar het onmiddellijk gevolg hiervan is, dat de zelfinductie van de primaire afneemt en daardoor stijgt de primaire stroom.
Het spreekt echter vanzelf, dat de primaire stroomsterkte niet méér stijgen zal dan
tot een waarde, waarbij de evenwichtstoestand weer bereikt is, dus waarbij het
resulterende veld <[>, — <J>2 weer gelijk is aan het veld bij nullast <l>0. De schrijfwijze
4?0 = 4>j — <b2 is dus wel goed, mits we daarbij bedenken, dat er in werkelijkheid
slechts sprake is van één enkele flux 4>0. Een toename van 4>2 heeft derhalve gelijk
tijdig een toename van <|>, ten gevolge en wel zo, dat hun verschil constant blijft.

Men had de toename van de primaire stroom, bij belasting van de transformator,
ook kunnen inzien aan de hand van de formule
= L-i- 10s (dl. 1 — § 60).
Als daarin 4> constant is, dan kan het niet anders mogelijk zijn of bij verkleining
van L moet de stroomsterkte i toenemen.
Het bovenstaande is samen te vatten in de volgende regel:
Bij belasting van de secundaire neemt de primaire zelpnductie af en stijgt de
primaire stroom.
Wanneer men dit goed inziet, zal men tevens begrijpen, dat niet de grootte van de
secundaire stroom veroorzaakt wordt door die van de primaire stroom, maar dat
omgekeerd grootte van f, het gevolg is van grootte van
Met de spanningen was het juist omgekeerd, zodat de gehele gang van zaken deze
is:
bepaalt v2 ; v2 bepaalt i2 en i2 bepaalt weer i,.

Voortbouwende op het beginsel, dat vermeerdering van de belasting de primaire
zelfinductie doet dalen en de stroom doet stijgen, volgt hieruit ook, dat bij kort
sluiting van de secundaire de primaire eveneens kortgesloten zal staan. Dit moet

*) Met „constantheid" van een wisselstroomgrootheid wordt natuurlijk bedoeld dat de effectieve
waarde constant is.
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men zo begrijpen, dat de primaire zelfinductie in die toestand de waarde „nul”
nadert, waardoor de stroomsterkte haar hoogste waarde bereikt. Zowel voor de
primaire als voor de secundaire levert dit het gevaar op, dat zij zullen doorbranden.

In verband met het bovenstaande komen we hier nog even terug op de figuren 161
en 162 (dl. 1), waarbij opgemerkt werd, dat in het scherm ,,s” in de langsrichting
een spleet (onderbreking) aangebracht moest worden. Men zal nu begrijpen, waarom
dit nodig is. Een cylindrisch scherm zónder onderbreking kan nl. beschouwd worden
als een kortgesloten ivinding. Ten opzichte van de beide andere spoelen (I en II)
heeft dus de aanwezigheid van die kortgesloten winding hetzelfde effect, als een
kortgesloten secundaire transformatorwikkeling uitoefent op de primaire. Dit wil
dus zeggen, dat de zelfinductie van het gehele stelsel daardoor vrijwel tot nul gere
duceerd zou worden.
Tenslotte kunnen we nog iets opmerken over de fazeverschuiving tussen de stroom
en de spanning. Deze wordt nl. bepaald door de aard der secundaire belasting,
welke immers ohms, inductief of capacitief kan zijn.
In het eerste geval, dus bij belasting met een ohmse weerstand, zullen de stroom en
de spanning in de secundaire in-faze zijn. Volgens de wet van Lenz veroorzaakt
deze belastingsstroom (Z2) een stroom — i2 in de primaire, die tegenfazig is aan i2.
De totale primaire stroom is nu gelijk aan de meetkundige som van ió en - i2.
Daar echter, zoals reeds eerder gezegd werd, i0 altijd zeer klein is, maken we geen
grove fout, indien we Zo geheel verwaarlozen. In dat geval is dus de primaire stroom
(ZJ gelijk aan - Z._, (waarbij dan verondersteld is, dat T gelijk is aan 1). Afgezien
van de grootte van Z, valt dus op te merken, dat wanneer vo en i., in-faze zijn,
hetzelfde — bij benadering — ook geldt voor v} en Z,.
Is de transformator uitsluitend met zelfinductie belast, dan ijlt Z„ op
u2 90° na en
op *2
vindt men, onder verwaarlozing van de nullaststroom, weer hetzelfde voor it ten
opzichte van u,. Bij belasting met uitsluitend capaciteit zal Z2 op v2 en eveneens
Z] op v} 90" vóór-ijlen.
Uit het bovenstaande kunnen we de volgende regel putten, die slechts bij benadering
juist is:

In de primaire en in de secundaire kring heerst, ongeacht de aard der belasting,
tussen de stroom en de spanning steeds ongeveer dezelfde fazeverschuiving.

Om dezelfde reden als vroeger verklaard werd met betrekking tot de wisselstroom
dynamo, is het ook bij een transformator niet mogelijk het vermogen op te geven
in watts of kilo-watts. Dit houdt immers verband met cos (p, en rp kan men vooruit
niet weten, omdat die weer bepaald wordt door de aard der belasting (dl. 1
§ 90). Men geeft daarom het vermogen van een transformator steeds op in VA

of kVA.
Volledigheidshalve zij nog even toegelicht, wat er gebeuren zal, wanneer men een
transformator aansluit op een gelijkstroombron. Een gelijkstroom ondervindt (afgezien
van het moment, waarop de stroom ingeschakeld wordt) alleen ohmse weerstand.
Deze is in het algemeen vrij klein, zodat de stroomsterkte zeer groot zal zijn, het
geen met kortsluiting overeenkomt. Van „transformatie” (wederom afgezien van
het inschakelmoment) kan geen sprake zijn, want het veld, dat door een gelijkstroom
veroorzaakt wordt, verandert niet. Secundair blijft de stroom dus nul, zodat het ge
vaar van doorbranden alleen voor de primaire bestaat.
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Bepalen we ons echter uitsluitend tot de momenten, waarop de stroom in- en uitge
schakeld wordt, dus waarbij de stroom t o t stand komt, respectievelijk weer ver
dwijnt, dan ligt het voor de hand, dat op die ogenblikken (zij het ook gedurende
nóg zo korte tijd) transformatie plaats vindt. Volgens de regel van Maxwell (dl. 1
§ 57) zal de EMK, die daarbij in de secundaire geïnduceerd wordt, bij het sluiten
van de primaire kring het tegengestelde teken moeten hebben als bij het verbreken.
Hierna, bij de behandeling van de ,.ruhmkorff". zullen we een geval leren kennen,
waarbij de primaire van een transformator gevoed wordt met een snel onderbroken
gelijkstroom.

Samenvatting:
Een transformator is belast, wanneer men er energie aan onttrekt.
De verliezen buiten beschouwing latende, neemt een transformator
primair evenveel energie op als men er secundair aan onttrekt.
De grootte van de secundaire stroom is afhankelijk van de weer
stand, die men op de secundaire aansluit. De primaire stroom is
steeds T-maal de secundaire stroom, waarbij T zowel groter als
kleiner dan 1 kan zyn.
De spanning en de stroom worden steeds in omgekeerde ver
houding getransformeerd.

De invloed van de belastingsstroom op de primaire stroom is van
dien aard, dat een verandering van i., een evenredige verandering
van ij ten gevolge heeft; bij nullast is ij minimaal (zeer klein),
bij kortsluiting is ij maximaal (kortsluitstroom).
De primaire zelfinductie is geen constante grootheid, maar is af
hankelijk van de belastingsstroom. Bij nullast is „L” het grootst
en kan de transformator vergeleken worden met een smoorspoel,
die een zéér grote zelfinductie bezit. Bij stijgende belastingstroom
neemt „L” af. Bij kortsluiting is „L” bijna geheel nul geworden en
staat dus de primaire ook kortgesloten.

By iedere soort van belasting is de faze-verschuiving tussen de
primaire stroom en spanning practisch ongeveer even groot als
die welke er secundair tussen de stroom en de spanning heerst.
Het vermogen van een transformator kan men, daar (p afhankelijk
is van de aard der belasting, niet anders opgeven dan in VA of
kVA (schijnbare vermogen).

Bij aansluiting van een transformator op een gelijkstroombron,
komt die bron via de primaire kortgesloten te staan en zal alleen
de primaire wikkeling verbranden. W el is het mogelijk een trans
formator te voeden met snel onderbroken gelijkstroom, omdat
uitsluitend by het in- en uitschakelen van die stroom transfor
matie plaats vindt.
§ 4.

Spreiding.

Tot nu toe hebben we steeds verondersteld, dat de krachtlijnen, die door de primaire
stroom opgewekt worden en .hun weg door de kern zoeken, alle zonder uitzondering
ook door de secundaire omvat worden. In werkelijkheid is dit echter slechts ten dele
het geval. Dit komt, omdat er vanwege de grote krachtlijnendichtheid in het ijzer
(inductie ,,ƒ?”), altijd een gering gedeelte van de flux is, dat slechts gedeeltelijk of in
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t geheel niet door het ijzer verloopt en daardoor evenmin door de secundaire win
dingen omvat wordt. Men noemt dit deel, dat meestal in procenten van <T>0 uitgedrukt
wordt, het „spreidingsveld" of „strooiveld". Hoe groot dit percentage is, hangt geheel
af van de manier, waarop de kern samengesteld is en hoe de windingen er op aan
gebracht zijn.

De meest eenvoudige voorstelling van het verschijnsel der strooiïng toont fig. 6.
Daarin zijn de krachtlijnen, die wèl door de secundaire gaan, eenvoudigheidshalve
met één enkele vol-getrokken lijn aangegeven, terwijl
het spreidingsveld voorgesteld is met een tweetal
gestreepte lijnen.
•0
/
p $

as

Wat het gevolg van spreiding of strooiïng is, moge
blijken
uit het onderstaande. Volgens de betekenis
V
van het woord ,,strooiïng”, verspreiden de kracht
lijnen zich, waardoor de secundaire minder kracht
lijnen omvat dan de primaire. Het rechtstreekse
gevolg hiervan is, dat de secundaire spanning kleiner
Fig. 6.
zal zijn dan die, welke men met de formule v., — T • v |
berekent. Dit zal zonder meer wel duidelijk zijn,
want genoemde formule geldt alleen, indien primair en secundair* per winding
evenveel krachtlijnen omvat worden. Onze eerste gevolgtrekking is dus deze, dat door
de spreiding de transformatieverhouding ,,T” iets kleiner wordt.
Stel, dat het spreidingsveld (4>.<?pr.) 5% is van <ï>0, dan zal de secundaire 5% minder
krachtlijnen omvatten, dus 0,95
Daardoor wordt aan de secundaire zijde niet
alleen de spanning, maar ook de stroom 5% kleiner, zodat de secundaire energie
0,952 of ongeveer 90% bedragen zal van de energie, die men verkregen zou hebben,
als er géén spreiding geweest was.

r

s

Een vraag, die men als gevolg van bovenstaande theorie onwillekeurig stellen zal,
is: „Waar blijft dan die andere 10% van de opgenomen energie en in welke vorm
gaat die verloren?” Deze vraag op zichzelf beschouwd is echter reeds foutief en
wanneer we nagaan, waar de fout schuilt, dan krijgen we daardoor tevens het juiste
inzicht en zullen dan zien, dat er van verlies geen sprake is.
Nemen we eens aan, dat de spreiding 100% geweest was, hetgeen dus zeggen wil,
dat er geen enkele krachtlijn door de secundaire omvat werd, dan zou de transfor
mator in het gehéél geen energie afgeven en men zou dan met evenveel recht kunnen
vragen: „Waar blijft nü de opgenomen energie?” Wie echter de werking van de
onbelaste transformator goed begrepen heeft, zal zelf het antwoord kunnen geven,
nl.: „Er wordt in deze toestand in het gehéél geen energie opgenomen, want van
een onbelaste transformator gedraagt de primaire zich als een smoorspoel met zéér
grote zelfinductie”.
Hieruit blijkt dus duidelijk dat het „tekort” aan energie, dus datgene wat de secun
daire als gevolg van spreiding minder afgeeft, ook minder door de primaire op
genomen wordt; van een energieverlies is derhalve geen sprake. Om die reden
is de hiervoor genoemde vraag foutief. Deze zou alleen dan op haar plaats geweest
zijn, indien de transformator, die als gevolg van spreiding secundair minder energie
afgeeft, aan de primaire zijde evenveel energie bleef opnemen, en dit is geens
zins het geval.
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Enkele cijfers kunnen het bovenstaande duidelijker doen uitkomen. Stellen we als
voorbeeld een transformator zónder spreiding, die belast is met 50 watt, dan neemt
de primaire van die transformator ook precies 50 watt op. (Met nadruk zij opge
merkt, dat hierbij alle verliezen buiten beschouwing gelaten zijn; deze worden inde
volgende paragraaf afzonderlijk besproken). Zou daarentegen die transformator, onder
overigens dezelfde omstandigheden, 10% spreiding gehad hebben, dan zou hij, aan
gesloten op dezelfde primaire spanning en belast met dezelfde weerstand, niet 50
watt, maar slechts 81% daarvan, dus 40,5 watt afgegeven hebben. Echter neemt de
transformator in deze toestand aan de primaire zijde nu ook niet meer dan 40,5 watt op!

Wanneer, zoals hierboven gebleken is, spreiding geen energie-verlies oplevert, dan
vraagt men zich omgekeerd af, of er misschien enig voordeel aan verbonden is. Dit is
inderdaad het geval, hetgeen hieronder toegelicht wordt.
Een transformator, die spreiding bezit, kan men zich, wat de werking betreft, ver
vangen denken door een transformator zonder spreiding, waarbij in serie met de
primaire een zelfinductie
opgenomen is, die evenveel krachtlijnen omvat als het
spreidingsveld bedraagt. Deze denkbeeldige serie-zelfinductie wordt „spreidingszelfinductie” (Lspr.) genoemd. In fig. 7 is een en ander afgebeeld. De bedoeling van
deze voorstellingswijze is, om er duidelijk mee aan te geven, dat het spreidingsveld
de transformatie en dat daarom
een op-zichzelf-staand veld is, dat niet deelneemt aan
;
op generlei wijze beïnvloed wordt door het veldI van de secundaire stroom. Dezelfde
redenering kan men omgekeerd ook op de secundaire toepassen, zodat ook daar een
Ls/>r. bestaat.
Wanneer nu de transformator uit fig. 7 belast wordt, dan veroorzaakt de belastingsstroom, zoals tevoren reeds aangetoond werd, een vermindering van de primaire zelf
inductie
Het sprei
dingsveld
daarentegen
blijft buiten het bereik
van het secundaire veld
en verzwakt daarom in
het geheel niet; derhalve
G
1-1
behoudt Lspr.» ondanks
de belasting, haar volle
T~
T
waarde.
Men zal nu gemakkelijk
inzien, wat het gevolg is
Fig. 7.
van de aanwezigheid van
Lspr.\ deze beperkt nl.
de toename van de primaire stroom. Het duidelijkst blijkt dit bij kortsluiting
van de secundaire. Zónder aanwezigheid van Lspr. zou dan de primaire eveneens
kortgesloten gestaan hebben. Mèt spreiding daarentegen heeft kortsluiting van de
secundaire alléén tot gevolg dat
afneemt tot nul, terwijl Lspr. blijft bestaan; er
wordt daardoor een grens gesteld aan de kortsluitstroom.

Uit het bovenstaande is ons gebleken, dat de kortsluitstroom van een transformator
des te kleiner zal zijn, naarmate hij meer spreiding bezit of anders gezegd, dat een
transformator, naarmate hij een grotere spreiding bezit, meer bestand is tegen kort
sluiting. Later, bij de behandeling van de vortkzender, zal blijken, dat het geval, waarbij
een transformator in kortgesloten toestand kan verkeren, lang niet denkbeeldig is.
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Reeds werd opgemerkt, dat de grootte van het strooiveld geheel en al bepaald wordt
door de constructie van de transformator. In het algemeen geldt, dat de spreiding
des te kleiner zal zijn, naarmate de kern een beter gesloten magnetisch circuit vormt,
d.w.z. hoe beter de blikken, waaruit de kern samengesteld is, aan elkaar sluiten (zie
§ 7). Wat de wikkelingen betreft, houdt men de spreiding klein, indien men de draden
zo stijf mogelijk tegen elkaar legt en de beschikbare wikkelruimte zo goed mogelijk
opvult, zodat er tussen de kern en de spoelen geen ruimten meer open blijven.
Bovendien zal het aanbeveling verdienen, de primaire en de secundaire óm elkaar
heen te wikkelen.
Omgekeerd zal een transformator veel spreiding bezitten, wanneer bij de constructie
alle hiervóór genoemde factoren in tegengestelde zin uitgevoerd zijn.

Samenvatting:
Onder spreiding of strooiïng verstaat men het verschijnsel, dat
een zeker percentage van de flux, die veroorzaakt wordt door de
primaire stroom, niet door de secundaire omvat wordt.

Als gevolg van de spreiding neemt „T” af; de secundaire spanning
en daardoor ook de stroomsterkte zullen kleiner zijn, waardoor
er minder energie afgegeven wordt dan wanneer er geen spreiding
geweest was. (Bij dezelfde primaire spannning en dezelfde belastingweerstand).
Spreiding moet niet als een verlies beschouwd worden, want de
energie, die de secundaire er minder door afgeeft, wordt door de
primaire eveneens minder opgenomen.

Men kan zich een transformator mèt spreiding symbolisch voor
stellen als een transformator zónder spreiding, waarmede in serie
een zelfinductie opgenomen is, (z.g. „spreidingszelfinductie”), die
een flux omvat, even groot als het spreidingsveld van de werke
lijke transformator bedraagt; dit geldt zowel voor de secundaire
als voor de primaire.
Bij belasting van een transformator met spreiding wordt de sprei
dingszelfinductie door de belastingsstroom niet beïnvloed. Dit
heeft tot gevolg, dat bij kortsluiting de stroomsterkte aan een
bepaalde grens gebonden is, waardoor er minder gevaar voor ver
branding der wikkelingen bestaat.

De grootte van de spreiding wordt geheel en al bepaald door de
constructie van de transformator.

§ 5.

De verliezen in een transformator.

In de hiervoor behandelde theorie werd steeds van de veronderstelling uitgegaan,
dat er tijdens de transformatie geen verliezen optreden. Dit werd slechts gedaan ter
vereenvoudiging van de verklaringen der verschillende verschijnselen. Ieder zal echter
inzien, dat er bij een transformator, zo goed als bij ieder ander toestel, tijdens de
werking verliezen optreden en het zal daarom, ter verkrijging van een beter inzicht, nuttig zijn, deze verliezen, hun ontstaan en hun onderdrukking te leren kennen,
Men onderscheidt de verliezen in koperverlies en ijzerverlies, waarmede bedoeld
wordt, dat de verliezen voor een deel in het koper en voor een deel in het ijzer
plaats vinden.

Onder het koperverlies wordt
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verstaan de warmte-ontwikkeling

i2 • R in de

windingen. Dit verlies treedt bij nullast, dus als er secundair geen stroom vloeit,
alleen in de primaire spoel op en is dan bovendien zeer klein, omdat de nullaststroom
eveneens zeer klein is. Bij belasting daarentegen treedt er in beide wikkelingen
warmteverlies op, in de primaire il2-Ri en in de secundaire i22-Rn, waarbij R} en
R2 de ohmse weerstand van de primaire respectievelijk die van de secundaire voor
stelt. Hoe zwaarder de belasting van de transformator is, des te groter zal ook de
warmte-ontwikkeling in de primaire en in de secundaire spoel zijn; bij kortsluiting
kan die warmte-ontwikkeling zelfs zo groot worden, dat er voor de koperdraden
gevaar van doorbranden bestaat.

Om dit verlies bij een bepaalde belasting zo laag mogelijk te houden, moet er bij
de constructie van de
<
transformator voor gezorgd worden, dat de ohmse weerstand
van de wikkelingeni klein blijft, hetgeen dus zeggen wil, dat men de draaddoorsnede
niet te klein mag kiezen in verhouding tot de stroomsterkte, die er in optreedt. Beide
begrippen, doorsnede en stroom sterkte, kan men samenvatten in de stroom
dichtheid (dl. 1 - § 19).
Het bovenstaande komt derhalve hierop neer, dat de warmteverliezen i2 • R kleiner
zullen zijn, naarmate men bij de bepaling van de draaddoorsnede de stroomdichtheid kleiner kiest.

Het ij zetverlies, dat in een transformator optreedt, verdeelt men wederom in
hysteresisverlies en in ivervelstroomverlies. Over de aard van deze verliezen werd
reeds uitvoerig gesproken in dl. 1 - § 53 en § 63. In aansluiting hierop kunnen we
volstaan met op te merken, dat de hysteresisverliezen klein gehouden worden door
zacht ijzer te gebruiken. Voor dit doel wordt speciaal ijzer in den handel gebracht
onder de naam „transformatorblik”.
Behalve van een aantal andere constante factoren is het hysteresisverlies nog af
hankelijk van de frequentie van het veld; hiermede is dit verlies recht-evenredig.
Voor hogere frequenties wordt daarom aan het kernijzer naar evenredigheid hogere
eisen gesteld.
In aansluiting op hetgeen reeds over het wervelstroomverlies gezegd werd (dl. 1
§ 63), zij nog opgemerkt, dat dit verlies des te beter onderdrukt wordt, naar
mate men de blikken, waaruit de kern vervaardigd wordt, dunner kiest. Vooral bij
hogere frequenties is dit van belang, daar de wervelstroomverliezen, in tegenstelling
met de verliezen veroorzaakt door hysteresis, evenredig zijn met het kwadraat van
de frequentie. Het spreekt vanzelf, dat men bij transformatoren, die gebruikt worden
voor vrij hoge frequenties (zooals voor spraak en muziek) veel hogere eisen stelt aan
het materiaal waaruit en de manier waarop de kern vervaardigd wordt. Deze trans
formatoren zullen we later leren kennen onder de naam „versterker-transformatoren".
Samenvatting:

De verliezen, die in een transformator optreden, onderscheidt men
in koper- en yzerverliezen. Onder de eerste verstaat men de warmte
ontwikkeling in de draden, onder de tweede de warmteontwikkeling
in de kern door hysteresis en wervelstromen.

Koperverlies treedt bij nullast alleen in de primaire op, bij belasting
eveneens in de secundaire ; voorts is dit verlies afhankelijk van de
belastingstroom.
Het koperverlies houdt men klein, door by de keuze van de draad
doorsnede de stroomdichtheid zo laag mogelijk te houden.
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Onder hystcresisverlies verstaat men de arbeid, die nodig is om
het remanentc magnetisme telkens uit het ijzer te verdrijven. Dit
verlies, dat zich in warmte openbaart, wordt tot een minimum
beperkt door speciaal zacht ijzer te gebruiken (transformatorblik).

Wervelstroomverlies is de warmteontwikkeling in de kern, die als
gevolg van de wervelstromen in het kernijzer ontstaat. Tegen dit
verlies wordt de kern gelamelleerd. Hoe dunner de blikken zijn,
des te beter worden de wervelstromen onderdrukt.
De auto- of spaartransformator.

§ 6.

Bij een gewone transformator zijn de primaire en de secundaire geheel gescheiden
van elkaar gewikkeld. Men kan echter ook de beide spoelen uitvoeren als één
enkele spoel. Hoe dit mogelijk is, toont fig. 8, waarin gemakshalve de ijzerkern
weggelaten is. De primaire is daarin de gehele spoel van A tot C. Over deze
spoel verdeelt zich de primaire spanning vt en wanneer
ergens, b.v. bij B, een aftakking aangebracht wordt,
0zal de spanning tussen B en C, dus (p2), zich verhouden
tot de gehele spanning (uj), als het aantal windingen van
B tot C zich verhoudt tot het totale aantal van A tot C.
Volgens de afbeelding in fig. 8 zal v , kleiner zijn dan
p(, zodat de spanning omlaag getransformeerd
wordt. De op deze wijze gevormde transformator
wordt, ter onderscheiding van de hiervóór behan
delde transformator, aangeduidt met de naam ,,auto~
transformator". De spoel van zo’n autotransformator
heeft dus steeds drie aansluitpunten (A. B en C in
fig. 8). Het principiële verschil met een gewone trans
o _
formator is hierin gelegen, dat de secundaire deel uit
maakt van de primaire, of, als de werking in omge
keerde zin plaats vindt, dat de primaire deel uitmaakt
Fig. 8.
van de secundaire.

T~

Sluit men op u2 een weerstand R aan, dan gaat er door R een stroom i2 vloeien,
Daarbij kan men zich de samendie, volgens de wet van Lenz, tégenfazig is aan
gestelde stroom in het stuk B C het best ontstaan denken, door de primaire en de
secundaire van de autotransformator eerst als gescheiden wikke
lingen voor te stellen, zoals in fig. 9 met P en S aangegeven
is en deze steeds dichter naar elkaar toe te brengen, totdat beide
wikkelingen in één enkele wikkeling overgaan. In het gemeen
schappelijke stuk (van B tot C) vloeit dus zowel ij als i2 en
geldt op ieder moment dat i = i2 — /
(De pijlen, die in fig. 8
de richtingen van de stromen aanduiden, geven natuurlijk slechts
één momentele toestand weer). Voor i schreven we i2— i{,
omdat i2 groter is dan ƒ,, immers, volgens de figuur wordt de
spanning omlaag en derhalve de stroom omhoog getransfor
meerd.
Fig. 9.
Uit het bovenstaande blijkt het voordeel, dat deze transformator
bezit boven een gewone transformator, nl. dat men inplaats van twee afzonderlijke
wikkelingen. waarvan er één op de stroomt’, en één op de stroom i2 berekend is,
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volstaan kan met één enkele wikkeling, die voor
de rest op het verschil van
en
berekend is.
koper- en ruimtebesparing. Dienovereenkomstig
„spaartransformator”, die, goed beschouwd, veel
transformator”.

een deel op de stroom i, en voor
Dit betekent dus een aanzienlijke
gebruikt men ook wel de naam
beter is dan de bemaming „auto-

De in fig. 8 geschetste inrichting doet onwillekeurig denken aan een gewone potentiometer. Toch is de werking geheel anders, daar hier de windingen een inducerende
werking op elkaar uitoefenen. Het beste komt dit tot uiting, indien men zich de
windingen tussen A en C vervangen denkt door een ohmse weerstand, die op
dezelfde plaats, bij 13. afgetakt is. Voert men dan links een wisselspanning v} toe,
dan zal rechts een wisselspanning v2 ontstaan, waarvoor in onbelaste toestand geldt :
ui :
= dC : BC- Keert men nu de zaak om, d.w.z. voert men rechts een wissel
spanning v2 toe, dan zal men tussen A en C zeker niet een hogere wisselspanning
meten dan die, welke toegevoerd werd, maar bij nullast een even grote en bij belasting zelfs een lagere spanning.
Anders is dit in ons geval, waarbij zich tussen A en C windingen bevinden, die
krachtlijnen omvatten en waarbij dus inductie plaats vindt. Als men daarbij tussen
de klemmen 13 en C een wisselspanning u2 toevoert, dan ontstaat er tussen A en
C opnieuw een wisselspanning p,, die zoveel maal groter is dan v2, als het aantal
windingen tussen 13 en C begrepen is op dat tussen A en C. Er vindt dus ook in
omgekeerde richting transformatie plaats.

Behalve het hiervoor genoemde voordeel, bezit een autotransformator ook nog enkele
nadelen, n.1. dat de secundaire kring rechtstreeks (bij punt C in fig. 8) in verbinding
staat met de primaire kring. Dit heeft tot gevolg, dat bij een isolatiefout tussen de
punten A en 13 de volle primaire spanning op het verbruikstoestel komt te staan.
Heeft het geval betrekking op een transformator, die omlaag transformeert, dus
waarbij u, groter is dan v.,, dan kan het verbruiksapparaat er ernstig door geschaad
worden.
Een ander bezwaar is, dat het verbruikstoestel altijd met één pool (bij C in fig. 8)
aan het net verbonden is. In vele gevallen is het dan niet mogelijk om het verbruikstoestel te aarden.
Later, bij de behandeling van ontvang- en zendschakelingen, zullen we de toepassing
van de /?.ƒ. autotransformator herhaaldelijk tegenkomen. In die h.f. schakelingen is
echter, zowel het hiervoor genoemde voor- als nadeel, van generlei betekenis.
Samenvatting:

Onder een autotransformator verstaat men een transformator, waar
bij de primaire en de secundaire in één spoel verenigd zyii.
In tegenstelling met een gewone transformator, die vier aanslui
tingen bezit, heeft een autotransformator er slechts drie.

Hot voordeel, dat een autotransformator boven een gewone trans
formator biedt, is, dat hij inplaats van twee spoelen slechts één spoel
bezit, terwijl een gedeelte van die spoel bovendien nog van dunnere
draad gewikkeld kan zyn.
Vanwege de koper- en ruimtebesparing gebruikt men ook wel de
naam „spaartransformator”.

2 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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Evenals een gewone transformator werkt ook de autotransformator
in omgekeerde richting; men kan dus eveneens een lagere spanning
in een hogere transformeren.
Bij een autotransformator, die omlaag transformeert, is de mogelijk
heid niet uitgesloten, dat als gevolg van een kortsluiting tussen de
windingen, het verbruikstoestel beschadigd zou worden. Het verbruikstoestel staat altyd met één pool aan het net en kan daarom
vaak niet geaard worden.

§ 7-

Iets over de
algemeen.

constructie

en

de

uitvoering van transformatoren

in

het

Zoals reeds gezegd werd, bestaat de kern van een transformator uit dunne, onderling
geïsoleerde, blikken. Bij de samenstelling van de transformator vervaardigt men altijd
éérst de wikkeling, terwijl daarna de blikken één voor één in de spoel gestoken
worden. Beschouwen we de kern in fig. 1, die IZD-vormig is (men noemt dit O-vor
mig), dan zal men begrijpen, dat ieder blik afzonderlijk, hoewel eveneens O-vormig,
toch ten minste op één plaats een onderbreking moet hebben, daar het anders niet
o

o

o

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

a

c

b

d

Fig. 10.
mogelijk zou zijn om het door de spoel heen te steken. Zo zou men een O-vormig
blik kunnen uitvoeren volgens een der afbeeldingen uit fig. 10. In afb. a bestaat
het blik uit één stuk en iis op één plaats doorgeknipt, het bezit dus slechts één
onderbreking; in de afb. b• en c is het in twéé stukken verdeeld en heeft daardoor
ook twee onderbrekingen; tenslotte afb. d, waar de verdeling in vieren is en dus
ook vier onderbrekingen aanwezig zijn.

■

Zo’n „naad", die ontstaat door de onderbreking van het blik, heet een „stootvoeg”.
Al naar gelang de manier, waarop
de kern samengesteld is, kunnen er
dus één, twee of vier stootvoegen per
bliklaag optreden. In verband met de
magnetische weerstand, die de
krachtstroom ondervindt, is de con
structie met één stootvoeg per laag
dus wel de beste.

o

a

b
Fig. 11.
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Bij het op-elkaar-stapelen van de af
zonderlijke bliklagen dient er voor
gezorgd te worden, dat niet telkens
twee stootvoegen tegen elkaar komen
te liggen, daar anders de mogelijkheid
niet uitgesloten is, dat er, door de
onregelmatigheid waarmee de blik-

randen tegen elkaar stuiken, via de stootvoegen een geleidende weg gevormd wordt
voor de wervelstromen. (Zie fig. 1 la). Dit kan een belangrijke verhoging van de
verliezen dus stijging van de temperatuur der kern ten gevolge hebben en daardoor
het uitdrogen van de isolatie, die om de draden zit. Hoe de blikken wél op elkaar
gestapeld moeten worden toont fig. 116 voor een hoekpunt van de kern.
De ronde gaten, die in de blikken in fig. 10 en 11 aangegeven zijn, dienen ervoor
om klink- of schroefbouten, waarmede de blikken op elkander geperst kunnen worden,
doorheen te steken. Deze bouten moeten omgeven worden door een isolerende laag,
daar ze anders een overbrugging tussen de blikken onderling kunnen vormen. Verder
moeten ze recht onder elkaar geplaatst worden (gezien in de richting van de kracht
stroom), daar ze anders een deel van de flux zouden omvatten, hetgeen zeer nadelig
is, omdat die bouten, via de buitenste blikken van de kern kortgesloten win
dingen vormen.
Naar de bouw van de kern, maakt men onderscheid tussen transformatoren met openkern, gesloten-kern en mantel-kern. Tot de eerste soort behoort o.a. de inductor
van Rhumkorff, die hierna besproken
wordt. Het verschil tussen de beide an
dere soorten komt het beste tot uiting in
fig. 12, waarin a een gewone transformator
en b een manteltransformator voorstelt.
Men ziet, dat bij een manteltransformator
de kern naar twéé zijden om de wikkeling
heen gebogen is. (Vergelijk het verloop
van de flux in beide figuren volgens de
P
streep-lijnen).
a
b
Van een manteltransformator kan men de
Fig. 12.
blikken eveneens met één enkele stootvoeg
uitvoeren. In fig. 13 is deze voeg iets
gebogen getekend. Het middenstuk van het blik kan nu een weinig opgelicht worden,
hetgeen nodig is om het door de spoel heen te steken.

Hoe de spoelen op de kern gerangschikt worden is vrij willekeurig, d.w.z. men kan
ze naast elkaar of óm elkaar wikkelen. Fig. Ha toont het eerste, terwijl het laatste
afgebeeld is in fig. 146, waarin ter wille van de duidelijkheid de
o
o
binnenste spoel iets langer getekend is dan de buitenste. Welke
spoel de primaire en welke de secundaire is. is daarbij onver
schillig. Naruurlijk bestaan er nog tal van andere mogelijkheden
om de windingen aan te brengen, b.v. de primaire om het linker
been en de secundaire om het rechter been. (Zie fig. 1).
o

o

Fig. 13.

Reeds eerder werd het onderscheid aangetoond tusschen cylinderwikkeling en schijfwikkeling. Beide methoden worden ook bij
transformatoren toegepast, waarbij de schijfwikkeling voor h o o g s p a n n i n g s trans
formatoren de voorkeur verdient van wege de geringere kans op doorslag (dl. 1 § 68). Bij transformatoren, die in z.g. „versterkers ' gebruikt worden, voor trans
formatie ,van audiofrequente of toonfrequente wisselspanningen, past men ook bij
voorkeur schijfwikkeling toe. Dit laatste geschiedt niet om bovenstaande reden, want
versterker-transformatoren werken slechts met geringe wisselspanningen, maar omdat
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bij schijfwikkeling de spoelcapaciteit zo klein mogelijk
blijft. Het nut hiervan zal later
blijken bij de bespreking van de
1. f. versterker met transformatorkoppeling.
S
Een afbeelding (in doorsnede) van
o
o
een manteltransformator met schijf
wikkeling toont fig. 15. De drie
wijd-gearceerde schijven behoren
a
hierbij b.v. tot de primaire en de
Fig. 14.
vier andere tot de secundaire. We
zien in de figuur, dat de schijven
van de primaire en van de secundaire gelijkmatig over de gehele lengte verdeeld
zijn; dit geeft minder spreiding dan de constructie uit fig. 14a.
o

o

gS75

Een eigenaardig verschijnsel, dat zich bij iedere transformator voordoet is, dat er
altijd enige werking (beweging) in de windingen te bespeuren valt. Die beweging
is weliswaar niet te zien,
trekken
trekken
elkaar
maar het verschijnsel is
elkaar
o
o
a#n
daarom wel te horen.
De verklaring voor dit
verschijnsel is zeer een
P
S
voudig en volgt onmid
s
dellijk
uit hetgeen be
|f&3S3KI|
handeld werd in dl. 1 o
o
stoten elkaar af
§ 69. Volgens deze theo
Fig. 15.
Fig. 16.
rie zullen alle primaire
windingen twéémaal per
periode een aantrekkende werking op elkaar uitoefenen, want de stromen door
die windingen hebben alle dezèlfde richting. Eveneens geldt dit voor alle windingen,
die tot de secundaire behoren.
Op dezelfde momenten, dat genoemde windingen elkaar aantrekken, treedt er tussen
de gehéle primaire spoel en de gehéle secundaire spoel een a f s t o t e n d e kracht op.
De primaire en de secundaire stroom zijn n.1. steeds tegengesteld aan elkaar gericht.
(Wet van Lenz). Een en ander is afgebeeld in fig. 16.

BB

Per winding gerekend zijn deze krachten weliswaar zeer klein, maar men dient niet
te vergeten, dat er vaak duizenden windingen op een transformator gewikkeld zijn.
Deze aantrekkende, respectievelijk afstotende, krachten hebben tot gevolg, dat de
gehele wikkeling in trilling geraakt in een frequentie, die gelijk is aan twéémaal de
frequentie van de toegevoerde stroom. Aangesloten op een stadsnet (f = 50 Hz) zal
men dus een geluid horen met een frequentie van 100 Hz (bromtoon) Vooral bij
grote transformatoren kan die toon vrij sterk zijn, bij kleine daarentegen is dit geluid
maar zwak. (De grootte van een transformator houdt verband met het te transfor
meren vermogen).
Een aardig bewijs voor het bovenstaande verschijnsel is, dat sommige radiotoestellen
— waarin z.g. „transformatorkoppeling” toegepast is — de muziek en spraak doen
horen, zij het ook minder sterk, zónder dat de luidspreker aangesloten is. Het geluid
wordt daarbij dus voortgebracht door het trillen van de windingen. (Dat de toon,
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die voortgebracht wordt, de dubbele frequentie bezit van de stroom door de windingen, doet niet ter zake, omdat daardoor het geheel slechts een octaaf hoger klinkt).
Met het bovengenoemde verschijnsel heeft men in de practijk rekening te houden,
daar de voortdurende beweging op de lange duur beschadiging van de isolatie om,
de draden tot gevolg kan hebben. Daarom is het nodig, dat men alle windingen,
nadat zij tot een spoel gewikkeld zijn, zo stevig mogelijk vastbindt. Hiervoor ge
bruikt men linnen band, al of niet geolied. Nadat de blikken door de spoel gestoken
zijn en met bouten tegen elkaar geperst, worden de spoelen onbeweeglijk op de kern
vastgezet. Ondanks al deze voorzorgen blijft men toch vaak nog iets horen, hetgeen
bewijst dat de draden toch nog niet volkomen vast liggen. Om die reden plaatst
men de transformator wel in een ijzeren bak en perst deze verder vol met gesmolten
pek of paraffine. Deze dringt overal door en nadat de vloeistof afgekoeld en hard
geworden is, vormt het geheel één harde massa. Tevens vormt deze bewerking een
afdoende bescherming tegen het indringen van vocht.
Genoemde methode is wel de meest afdoende, maar wordt, ondanks dat, toch vaak
nagelaten, omdat een transformator op deze wijze behandeld, nooit meer gedemon
teerd en gerepareerd kan worden.

Wat vaak gedaan wordt, vooral bij grote transformatoren, is, dat men ze in een
ijzeren bak plaatst en deze vol giet met olie, z.g. transformatorolie. Dit wordt gedaan
ged;
ter verkrijging van betere koeling. De olie in het midden van de bak — waar de
kern zich bevindt — wordt warm, stijgt daardoor omhoog, daalt langs de wanden
van de bak naar omlaag en koelt daarbij weer af. Zo ontstaat een geregelde circu
latie, waardoor de warmte, die zich in de transformator ontwikkelt, afgeleid wordt.
Bovengenoemde ijzeren bak, die van een deksel voorzien is, waar de aanslüitdraden
geïsoleerd doorheen gestoken zijn, levert bovendien nog het voordeel op, dat er een
magnetische afscherming door verkregen wordt, (dl. 1, § 65). Zónder deze
afscherming is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het magnetische spreidingsveld
een hinderlijke inductie veroorzaakt op de bedrading van naburige toestellen. Wenst
men bovendien nog eventuele electrische koppelingen te voorkomen, dan is het
voldoende de metalen omhulling met de aarde te verbinden. Hierdoor wordt n.1. een
afscherming verkregen van het electrische veld
(dl. 1 — § 35). Om dezelfde reden wordt ook
de kern meestal geaard.

Fig. 17.

Om een indruk te geven van de werkelijke uit
voering van een transformator zijn enige afbeeldingen
opgenomen. Fig. 17 stelt een transformator voor
(hoogte 5 a 6 cm), zoals deze b.v. in radio-ontvangtoestellen gebruikt wordt als „versterkertransformator". Aan de linkerzijkant is de aardkiem zichtbaar.
Aan de voorkant ziet men de beide aansluitingen
van b.v. de primaire. De aansluitklemmen van de
secundaire bevinden zich bij deze constructie aan
de achterkant. Natuurlijk is het geheel willekeurig
hoe en waar de aansluitklemmen aangebracht worden.
Zo toont fig. 18 de afbeelding van een transformator,
waar de aanslüitdraden los uitsteken; totaal zijn
hier elf draden. Twee ervan behoren tot de primaire,
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terwijl de andere negen draden tot een drietal
secundaire wikkelingen behoren, die elk voor
zien zijn van een middenaftakking. Duidelijk
ziet men. evenals in de vorige afbeelding, dat
men hier met een manteltransformator te doen
heeft.
De transformator uit fig. 18 (hoogte ruim 10
cm) is een z.g. „voedingstransformator', die
gebruikt wordt om een ontvangtoestel uit het
lichtnet te kunnen voeden.
Een andere transformator, eveneens een voedingstransformator, bestemd om een zender te
voeden (dus voor veel groter vermogen), is
afgebeeld in fig. 19 (hoogte, zonder isolatoren,
circa 40 cm). De primaire aansluitklemmen
(220 V) zijn aan de linkerzijde dicht bij elkaar
zichtbaar. De secundaire klemmen (10 kV)
Fig. 18.
zijn door grote isolatoren naar buiten gevoerd,
Duidelijk^zien we. dat het een transformator met O-kern is, waarbij de primaire en de
secundaire, in schijfwikkeling, elk over beide benen verdeeld zijn. Rechts de tank
met olie, waarin het geheel geplaatst wordt. De ringen dienen om de transformator
uit de bak te kunnen
lichten.
Het
verschil
in
de
grootte van verschil
lende transformatoren is
uitsluitend gelegen in het
1
vermogen, waarop de
transformator berekend
is. Om een groter ver
mogen van de primaire
aan de secundaire over
te dragen, is een grotere
flux nodig, dus ook een
kern met grotere door
snede. Bovendien komt
een groter
vermogen
overeen met een hogere
spanning en (of) een
Fig. 19.
sterkere stroom. Het eer
ste vereist meer win
dingen, het tweede dikkere draad. Alles bij elkaar genomen houdt dus het
vermogen van een transformator verband met zijn gewicht.

Samenvatting:
Hoe minder het aantal stootvoegen per bliklaag, des te kleiner is de
magnetische weerstand, die de flux ondervindt.

Bij het stapelen van de kernblikken mogen de stootvoegen niet tegen
elkaar komen te liggen, daar er anders een weg voor de wervelstromen gevormd zou kunnen worden.
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De bouten, waarmee de kernblikken tegen elkaar geperst worden,
moeten geïsoleerd doorgestoken zyn en mogen, daar ze via de eindblikken kortgesloten windingen vormen, als zodanig geen kracht
lijnen omvatten.
Men onderscheidt open-kern, gesloten-kern en mantel-kern trans
formatoren. Bij de eerste is do kern onderbroken; bij de tweede is
de kern o-vormig; b|j de derde heeft de kern de vorm van een dub
bele o.
Het is onverschillig of de windingen van de primaire en van de se
cundaire naóst elkaar of óver elkaar aangebracht worden.
Bij hoogspanningstransformatoren wordt schyfwikkeling toegepast,
omdat daardoor minder kans op doorslag bestaat. Bij versterkertransformatoren wordt hetzelfde gedaan, echter met de bedoeling de
parasitaire capaciteit zo klein mogelijk te houden.

Doordat de windingen van een transformator nooit volkómen vast
liggen, bestaat er, als er een wisselstroom doorheen vloeit, altijd
enige „werking”. Op de duur kan dit de isolatie beschadigen; daarom
wordt het geheel soms vol gegoten met pek of paraffine, hetgeen
tevens een goed weermiddel is tegen vocht.

Een Ijzeren omhulling om een transformator werkt als een „scherm”
voor het magnetische spreidingsveld en voorkomt daardoor onge
wenste magnetische koppelingen.
Door deze omhulling en ook de kern te aarden, voorkomt men tevens
do koppelingen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door electrische krachtlijnen.
De grootte en het gewicht van een transformator houden verband
niet het vermogen, waarvoor hij berekend is.

§ 8.

Het doormeten van transformatoren.

Hoewel een transformator geen bewegende delen bezit, is toch de mogelijkheid niet
uitgesloten dat hij. door het gebruik, stuk gaat. In zo’n geval blijft echter, omdat er
met de kern niets gebeuren kan. de fout steeds beperkt tot de wikkelingen. Deze
kunnen, als gevolg van een te grote stroomsterkte. doorbranden of. wanneer de
spanning te hoog wordt, kan de isolatie doorslaan. In het laatste geval ontstaat er
een gehele of gedeeltelijke kortsluiting tussen de windingen onderling, of tussen de
windingen en de kern.
Het repareren van zo’n defecte transformator is in vele gevallen een onbegonnen
werk, vooral wanneer het kleine transformatoren betreft. Ondanks dat, is het door
meten toch wel van belang, omdat men uit het verkregen resultaat kan vaststellen,
of het bepaalde onderdeel al of niet vernieuwd moet worden.

^XAAAAAA/^^

Fig. 20.

De meting kan op verschillende manieren geschieden, b.v. door
gebruik te maken van een telefoon en een spanningsbron (accu of
droge batterij), of inplaats van de telefoon een voltmeter.
Het doormeten met een telefoon gaat al zeer eenvoudig. Fig. 20
toont de schakeling, waarin de telefoon in serie verbonden is met
een batterij; de uiteinden van het geheel zijn gemerkt met p en q.
Houdt men nu p tegen a en tikt met q herhaaldeiijk tegen b, dan
zal, als de wikkeling tussen a en b heel is, telkenmale bij het
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sluiten èn bij het verbreken, een harde klik in de telefoon gehoord worden. Is de
wikkeling daarentegen onderbroken (b.v. doorgebrand), dan hoort men in de tele
foon niets.
Daarna draait men de transformator een kwart slag, houdt p tegen b en tikt telkens
met q tegen c aan. Indien er dan kortsluiting tussen de primaire en de secundaire
bestaat, zal men in de telefoon, bij het maken en verbreken van het contact, harde
klikken moeten horen. Is er geen sluiting, dan hoort men niets.
Geheel juist is dit laatste niet, want wie goed luistert, zal bij het meten tussen de
primaire en de. secundaire (dus tussen b en c óf a en d). ook al is de transformator
in orde, toch nog uiterst zwakke klikjes moeten horen. Deze zijn een gevolg van de
capaciteit tussen de beide wikkelingen; ze zijn echter duidelijk te onderscheiden
van de harde klikken, die men gehoord zou hebben, als er een geleidende ver
binding bestaan had.
Tenslotte kan men dezelfde meting verrichten tussen één der punten a of b en de
kern, om na te gaan, of er misschien sluiting bestaat tussen de wikkeling ab en de
kern. Is dit het geval, dan hoort men bij het sluiten en verbreken van de kring weer
harde klikken; is er géén sluiting, dan hoort men niets. Hetzelfde wordt herhaald met
de andere wikkeling, door tussen één der punten c of d en de kern te meten.
In vele gevallen is een transformator van een afzonderlijke aardkiem voorzien,
die in verbinding staat met de kern en eventueel ook met de omkapseling, als die
aanwezig is.

De controle met een telefoon is minder volmaakt, omdat men daaruit slechts kan
afleiden, of er wél of géén geleidende verbinding bestaat tussen de punten, waarop
men meet. Gebruikt men daarentegen een batterij en een voltmeter (waarvan de
weerstand bekend moet zijn), dan kan men bovendien nog bepalen hoeveel ohm zich
tussen de punten bevindt, waarop men meet. Op het doormeten met een voltmeter
en een batterij komen we later terug in het hoofdstuk over meetinstrumenten.
Samenvatting:

Een transformator kan defect raken, doordat de windingen door
branden (gevolg van te grote i) of doordat de isolatie doorslaat
(gevolg van te grote v). In het eerste geval ontstaat een onder
breking van een der wikkelingen, in het tweede geval een geheele of
gedeeltelijke kortsluiting.

Kortsluiting kan optreden: tussen de windingen onderling van één
der wikkelingen, tussen de beide wikkelingen, of tussen één der
wikkelingen en de kern.

Het doormeten kan geschieden met een batterij en een telefoon of
met een batterij en een voltmeter. Met de telefoon is alleen vast te
stellen of er al dan niet een doorverbinding tussen twee punten be
staat; met de voltmeter kan bovendien nog vastgesteld worden,
hoeveel ohm zich tussen die punten bevindt.

§ 9.

De inductor van Ruhmkorff.

Onder een inductor van Ruhmkorff (meestal naar den uitvinder kortweg „ruhmkorff"
genoemd), verstaat men een toestel, waarvan de werking in wezen overeenkomt met
die van een transformator; bij beide berust deze n.1. op inductie. Inplaats van
„ruhmkorff” wordt daarom ook wel de naam „inductieklos" gebruikt.
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Aanvankelijk werd de ruhmkorff gebezigd om lange vonken (wel tot 1 m lengte) te
kunnen „trekken” *), vandaar de Duitse benaming „Funkeninduktor”. Later is men
de ruhmkorff ook gaan toepassen in de eerste radio-zenders. Als zodanig heeft zij
voor ons nog enige betekenis, want zelfs heden zijn nog zgn. „reserve-installaties”
in gebruik, die met een ruhmkorff bediend worden.
Evenals een transformator heeft ook een ruhmkorff een primaire en een secundaire
wikkeling, benevens een ijzeren kern. Deze kern is niet gesloten maar open en
bestaat, ter vereenvoudiging van de constructie — wijl de doorsnee rond is —
inplaats van tegen-elkaar-geperste blikken, uit een bundel onderling-geïsoleerde ijzer
draadjes. Direct daar omheen is, in slechts enkele lagen, de primaire gewikkeld. De
doorsnede van deze primaire draad is vrij groot. Dit is noodzakelijk, want vanwege
het geringe windingsgetal wordt een grote stroomsterkte vereist om een krachtige
flux in het leven te roepen.
De secundaire daarentegen bestaat uit zeer dun draad, terwijl het aantal secundaire
windingen vele duizenden bedraagt. Dit grote aantal secundaire windingen, in ver
gelijking tot het geringe aantal primaire windingen, duidt dus op een bijzonder grote
transformatie verhouding.

In tegenstelling met een gewone transformator, die er op berekend is met wissel
stroom gevoed te worden, is een inductor van Ruhmkorff eigenlijk niets anders
dan een transformator, waarvan de primaire gevoed wordt met onderbroken
gelijkstroom.
Dat het mogelijk is op die manier een transformator te voeden, ziet men gemakkelijk
in, wanneer men bedenkt, dat telkens bij het sluiten en bij het verbreken van de
keten de stroomsterkte verandert, zodat hetzelfde geldt voor de omvatte flux.
De wijze, waarop de primaire stroom tot stand komt en verdwijnt, is de oorzaak van
het karakteristieke gedrag van de ruhmkorff. Het sluiten en openen van de primaire kring
wordt tot stand gebracht door een z.g. hameronderbreker, die, naar den uit
vinder „Neef”, meestal een „neefse-harner” genoemd wordt. De werking ervan is
zeer eenvoudig en volgt uit fig. 21. Daarin
stelt c de hamer voor, die bestaat uit een
stalen veer, van boven voorzien van een
stuk weekijzer en van onderen vastge
schroefd. De stelschroef a. waar de hamer
tegenaan rust, is draaibaar in de steun b.
Hamer en steun zijn gemonteerd op een
isolerend voetstuk d. waarop tevens de klos
d
zelf bevestigd is.
Wanneer nu de schakelaar s (in de practijk
is dit een seinsleutel) neergedrukt wordt,
vloeit de stroom van de plusklem, over de
>s^«
Fi&- 21primaire wikkeling, de hamer en de stelschroef, terug naar de minklem. Deze stroom magnetiseert de kern, die daardoor de
hamer aantrekt. Tegelijkertijd wordt het contact tussen de hamer en de stelschroef
verbroken, waardoor de stroom plotseling nul wordt, het magnetisme verdwijnt, de
hamer terugvalt tegen de stelschroef en de stroomkring opnieuw zichzelf sluit, enz.
Men ziet gemakkelijk in, dat de hamer voortdurend heen en weer blijft gaan, zodat de
stroom door de primaire spoel telkens opnieuw ontstaat en verdwijnt. Het tempo, waarin

■

*) Dit is de technische term voor het doen-ontstaan van een vonk.
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dit geschiedt, wordt bepaald door het trillingsgetal van de hamer, hetgeen, als gevolg
van zijn grote massa, vrij laag is. (Kan variëren van 15 tot 40 per seconde).
Omdat, na het verbreken van het hamercontact, de stroom vrij plotseling verdwijnt,
ontstaat hierdoor telkens een hoge inductiespanning aan de verbrekingspunten, met
het gevolg, dat de extrastroom iedere keer een vonk zou veroorzaken (dl. 1 § 62). Ter verkrijging van een vonk vrije onderbreking, plaatst men parallel
aan de verbrekingspunten een condensator met grote capaciteit (enkele /zF). Deze
laadt zich met de extrastroom op en voorkomt daardoor het ontstaan van een vonk.
Sluit zich daarna het hamercontact weer, dan staat de condensator via dit contact
kortgesloten en verliest hij zijn lading weer. Deze condensator is in de figuur met
een streeplijn aangegeven. In werkelijkheid is hij altijd aangebracht binnen in het
voetstuk, dat hol is.
Wat ons nu interesseert, is het verloop van de secundaire EMK en dit is af te leiden
uit de verandering van de omvatte flux. Deze flux is weer evenredig met de primaire
stroom en zal derhalve dezelfde veranderingen als deze ondergaan.
Voor de primaire stroom geldt, dat hij ontstaat, zodra de hamer de kring sluit
en verdwijnt als de hamer de kring weer opent. Dit ontstaan en verdwijnen ge
schiedt echter niet op dezelfde manier. De primaire spoel heeft n.1. zelfinductie en
het gevolg hiervan is, dat bij het ontstaan en verdwijnen van de stroom niet alleen
in de secundaire wikkeling een inductieverschijnsel ontstaat, maar ook in de primaire
zelf. De EMK van zelfinductie is, bij het sluiten van de primaire, tegengesteld ge
richt aan de batterijspanning en werkt daarom het ontstaan van de primaire stroom
tegen. De tijd, waarin de primaire stroom van nul tot zijn volle waarde aangroeit,
is in fig. 22 aangegeven met O a. Na het verbreken van de primaire kring neemt
de stroom zeer snel af tot nul.
In fig. 22 is het verloop van de primaire stroom afgebeeld en zijn tevens de tijd
vakken aangegeven gedurende welke de kring gesloten is (dicht) en de tijdstippen,
waarop de kring zich opent. Bij normale instelling van de hamer duurt 0 a even
lang als ab. Ob
T
is de 'trillingstijd
van de hamer. (Bij
25 onderbrekingen
O
“3
C
b
dicht
dicht
per seconde duurt
open
op'&n
Ob dus 0,04 sec.)
Fig. 22.
Daar
evenredig

is met /, stelt dezelfde figuur dus tevens de verandering van de flux voor. Om hieruit het verloop
van de secundaire EMK af te leiden, passen we de theorie toe, die behandeld werd
par. 58. Daaruit is gebleken, dat de EMK evenredig is met de tangens
in dl. 1
van de hellingshoek, die de raaklijn —' aan de kromme getrokken — met de horizontale as maakt. Tussen O en a is die hellingshoek bij O het grootst en neemt
naar a af, om, op het tijdstip a zelf, geheel nul te zijn (horizontale richting; overgang van stijging in daling). Onmiddellijk na a is-de steilheid van de kromme plotseling zéér groot, doch slechts van korte duur.
In verband met het bovenstaande valt dus op te merken, dat in het tijdvak van 0
tot a de EMK bij O het grootst zal zijn en daarna geleidelijk zal afnemen, totdat
bij a de waarde nul bereikt is. Daarna zal de EMK plotseling, gedurende zeer korte
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Fig. 23.

tijd, bijzonder groot zijn en tevens van teken omkeren
(denk aan de regel van Maxwell). Een en ander is
afgebeeld in fig. 23, waarin de <b-lijn en de lijn die het
verloop van de EMK in de secundaire voorstelt, onder
elkaar getekend zijn. Uit deze figuur blijkt, dat die
EMK een wisselspanning is (keert telkens om van
teken), maar van een „sinusvorm” is hier geen sprake.
Overeenkomstig het doel, waarvoor de ruhmkorff in
de praktijk gebruikt wordt, is alleen de spanningsimpuls,
die bij het verbreken van de hamer ontstaat, dus in
fig. 23 van a tot c, van belang.
Om enige indruk van zo’n impuls te geven, merken
we nog op, dat deze, afhankelijk van de grootte van de
ruhmkorff, van 10 000 tot 1000 000 of zelfs nog meer
volt bedragen kan.

Samenvatting:

Een „ruhmkorff” of „inductieklos” is een toestel, waarvan de wer
king in principe overeenkomt met die van een transformator.

In tegenstelling met een transformator, die met wisselstroom ge
voed wordt, krygt de primaire van een ruhmkorff onderbroken
gelijkstroom toegevoerd. De onderbreking geschiedt met een neefsehamer.
Het aantal primaire windingen van een ruhmkorff is zeer klein, het
aantal secundaire windingen zeer groot; derhalve heeft de ruhm
korff een bijzonder grole transformatieverhouding (T).
Als gevolg van de zelfinductie van de primaire, zal de stroom bij
het sluiten van de hamer langzaam toenemen en bij het openen van
de hamer snel afnemen. Daardoor is de EMK, die bij het verbreken
van de primaire stroom in de secundaire wikkeling ontstaat, vele
malen groter dan die, welke ontstaat bij het sluiten.

De primaire zelfinductie heeft tot gevolg, dat, telkens bij het ver
breken van de primaire kring, een extrastroom ontstaat. Een con
densator parallel aan de hamercontacten voorkomt het ontstaan
van vonken, die het gevolg zouden zyn van deze extrastroom.
Het verloop van de secundaire EMK wordt bepaald door de manier,
waarop de flux verandert. Hoe steiler de raaklijn — aan de <]>-lijn
getrokken — verloopt, des te groter is de geïnduceerde EMK.
De secundaire EMK is wèl een wisselspanning maar deze verloopt
niet sinusvormig.
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HOOFDSTUK II.
Meetinstrumenten.

§ 10.

Indeling van de instrumenten.

Het is ons bekend, dat bij bepaalde electrische en magnetische verschijnselen m echanische krachten optreden. Deze gebruikt men bij het verrichten van metingen
en wel zó. dat het beweeglijk systeem van een meter daardoor een draaiende beweging maakt. Deze beweging, die door middel van een wijzer, welke zich langs
een verdeelde schaal beweegt, afgelezen wordt, houdt verband met de te meten
grootheid, zodat men de schaal in die grootheid ijk en kan.

Het is gebruikelijk de meters in te delen volgens het principe, waarop hun werking
berust. In overeenstemming hiermee worden ze onderscheiden in: electromagnetische.
electrodynamische, electrostatische en electrothermische instrumenten, terwijl de
werking ook nog berusten kan op inductie of op resonantie. Er bestaan nog wel
meer soorten, maar die blijven hier buiten beschouwing. Het onderscheid tussen de
hierboven genoemde soorten komt in het kort op het volgende neer.
De kracht, die de wijzer doet uitslaan, wordt ,,e 1 e c t r o m a g n e t i s c h" genoemd,
als deze ontwikkeld wordt door een e 1 e c t r o magneet (spoel) en een gewone
magneet (permanente magneet of gemagnetiseerd stukje ijzer). Men benut deze kracht
om óf een beweeglijke spoel met behulp van een vaststaande magneet, óf een be
weeglijke magneet met behulp van een vaststaande spoel in beweging te brengen.
In het eerste geval gebruikt men een stalen magneet, tussen welks polen een lichtbeweeglijk stroomspoeltje draaibaar opgesteld is. Men noemt dit „draaispoelinstrumenten".
In het tweede geval wordt een weekijzeren blikje of staafje door een vaststaande
stroomspoel gemagnetiseerd en aangetrokken. In dat geval spreekt men van „tveekijzer-instrumenten".

Het systeem heet „electrodynamisch", indien de kracht ontwikkeld wordt door
twee evenwijdige stroomvoerende geleiders, die elkaar aantrekken als de stromen
dezelfde richting hebben of afstoten, indien de stromen tegengesteld aan elkaar ge
richt zijn. Deze geleiders vormen dus twéé e 1 e c t r o magneten. Beide zijn ze uit
gevoerd als spoelen, waarvan er een vast staat en een beweeglijk is. Men noemt
déze inrichting een „dynamometer".
Twee electrisch geladen lichamen trekken elkaar aan of stoten elkaar af, al
naar gelang ze ongelijknamig of gelijknamig electrisch geladen zijn. Deze werking
wordt „el eet ros tatisch” genoemd. Practisch wordt deze kracht in toepassing
gebracht door een beweeglijke plaat, die tegenover een vaste plaat opgesteld is, een
draaiende beweging te laten maken. Op dit principe berust de werking van de „eleetrostatische meters".
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Bij electrothermische instrumenten wordt de uitslag van de wijzer verkregen
óf door verwarming van een draad, óf door toepassing van een z.g. „thermoelement”.
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In het eerste geval wordt de te meten stroom door een draad gestuurd, die daardoor
uitzet. Deze uitzetting wordt overgebracht op een beweeglijk systeem. Op dit be
ginsel berusten de „hittedraadrneters”.
In het tweede geval wordt een spanning, die bij het thermo-element — door ver
warming — ontstaat, aangewezen door een draaispoelmeter. Zulk een combinatie
wordt aangeduid met de naam „thermo-draaispoelmeter”.
Men spreekt van een „inductiemeter", als de kracht, die de wijzer doet bewegen,
ontwikkeld wordt door twee draden of spoelen, waarvan de ene een inducerende
werking op de andere uitoefent. (Denk aan de transformator).
Tenslotte berust een systeem op „resonantie” als de aanwijzing verkregen wordt
door mee-trillen
n of resoneren. Deze eigenschap wordt toegepast bij de „fre
quentiemeter”.
Op de constructie, de eigenschappen en de toepassing van elk der bovengenoemde
typen komen we hierna uitvoerig terug.
Samenvatting:

Tot de electromagnetische instrumenten behoren de „draaispoelmeter” en de „weekyzermeter”. De eerste werkt met een vaste per
manente magneet en een draaibaar spoeltje; de tweede met een
vaste spoel en een beweeglijk stukje weekijzer.
In een „dynamometer” bevinden zich twéé electromagneten (spoe
len), waarvan er een vaststaat en de andere daar binnen draaibaar
opgesteld is. De werking berust op het verschijnsel, dat stromen,
die dezèlfde richting hebben, elkaar aantrekken en dat stromen met
tégengestelde richting, elkaar afstoten.

De wyzerbeweging wordt bij een „electrostatische meter” verkregen,
doordat electrische ladingen elkaar aantrekken of afstoten, al naar
gelang ze ongelijknamig of gelijknamig zijn. Deze ladingen bevinden
zich op twee platen, waarvan er een vaststaat en een beweeglijk is.

Tot de electrothermische groep behoren de „hittedraadmeter” en de
„thermo-draaispoelmeter”. De eerste werkt met een draad, die door
verhitting uitzet; de laatste is een combinatie van een thermoelement en een draaispoelmeter.
Een „inductiemeter” is een instrument, waarbij de wijzeruitslag
verkregen wordt door twee tegengesteld gerichte stromen, waarvan
de ene ontstaan is door inductie van de andere.
De werking van een „frequentiemeter” berust op het mee-trillen of
resoneren van het beweeglijk systeem in de frequentie van de wissel
stroom. In dit geval berust de werking dus op resonantie.

§ H.

Enkele opmerkingen over meters in het algemeen.

Zoals de naam reeds zegt, dienen meetinstrumenten er niet alleen voor om de
aanwezigheid van electrische grootheden vast te stellen, maar tevens, om het
aantal eenheden er op te kunnen aflezen. Tot dit doel is iedere meter voorzien
van een verdeelde schaal, die geijkt is in de overeenkomstige eenheid.
Naar de te meten grootheid worden de meters onderscheiden in voltmeters, ampèremeters, ohmmeters, wattmeters, enz. Van de meeste instrumenten berust de werking
echter steeds op die van de volt- of van de ampèremeter. Daarom dient men goed
het principiële verschil tussen deze beide meters in te zien.
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Een ampèremeter wordt steeds in serie met het verbruikstoestel geplaatst en moet
daarom, ten opzichte van dat verbruikstoestel, een zo laag mogelijke
weerstand bezitten. In het tegengestelde geval zou immers, door de aanwezigheid
van de ampèremeter, de stroomsterkte, die deze aanwijst, belangrijk kleiner zijn dan
die, welke voorheen in de keten vloeide, dus vóór de meter er in opgenomen was.
Geheel volmaakt zou natuurlijk een ampèremeter zijn, wanneer die in het gehéél geen
weerstand bezat, maar dit is practisch onbestaanbaar. Wel kan men ampèremeters
zo construeren, dat hun weerstand bijzonder klein is. Daarom wordt in berekeningen
e.d. de weerstand van een ampèremeter vaak als te verwaarlozen klein beschouwd,
tenzij deze nadrukkelijk vermeld wordt.
Deze verwaarlozing van de meterweerstand komt dus feitelijk hierop neer, dat men
de spanningsval in de ampèremeter verwaarloost, ten opzichte van de
spanningsval in het verbruikstoestel. In dat geval kan gezegd worden, dat de kracht,
die de wijzer doet uitslaan, uitsluitend bepaald wordt door / en men spreekt dan
van een ampèremeter.

In tegenstelling met de ampèremeter moet een voltmeter steeds parallel op de verbruiksweerstand aangesloten worden en het is daarom wenselijk, dat de voltmeter,
ten opzichte van het verbruiksapparaat, een zo groot mogelijke weerstand
bezit.
Stel, men meet met een voltmeter, die 200 000 ft weerstand bezit, de spanning aan
de klemmen van een verbruikstoestel van 50 000 ft, dan wordt, na het aansluiten
van de meter, de vervangingsweerstand 40 000 ft . Men meet dan de klemspanning
bij een R>, van 40 000 ft en deze zal kleiner zijn dan bij een R„ van 50 000 ft, (dl.
1 - fig. 25). Hoe groot de fout is, die daarbij gemaakt wordt, hangt geheel af van
de R, van de stroombron; hoe kleiner die is, des te geringer is de fout.
Echter zou — ongeacht de grootte van R, — de aanwijzing van een voltmeter steeds
volkomen juist zijn, als de weerstand van het instrument oneindig groot was. Een
oneindig grote meterweerstand is echter alleen bereikbaar bij bijzondere typen, zoals
de statische voltmeter en sommige buisvoltmeters. Daarentegen hebben gewone
voltmeters steeds een eindige weerstand, waarbij de grootte van die weerstand tevens
een maat is voor de kwaliteit van het instrument.
In berekeningen wordt echter de weerstand van een voltmeter vaak oneindig groot
gedacht, hetgeen dus hierop neerkomt, dat men de stroom door de volt
meter verwaarloost, ten opzichte van de stroom door het verbruiksapparaat.
In dat- geval kan gezegd worden, dat de kracht, die de wijzer doet uitslaan, uitslui
tend bepaald wordt door V en men spreekt dan van een voltmeter.
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Uit het bovenstaande volgt, dat een voltmeter, indien deze bij vergissing als ampère
meter in een kring opgenomen wordt, geen schade ondervinden zal. Anders is het
echter gesteld met een ampèremeter die men per ongeluk als voltmeter schakelt; dit
kan, omdat daardoor kortsluiting ontstaat, voor het instrument zeer nadelige gevolgen
hebben.

Om een meter goed te kunnen aflezen, moet men het oog loodrecht boven de
wijzer plaatsen. Kijkt men scheef, dan wordt er te véél of te weinig afgelezen. Om
een en ander te vergemakkelijken wordt het uiteinde van de wijzer wel eens uitgevoerd als een plat vlakje, dat loodrecht op de schaal van het instrument staat. Zodra
het oog in de juiste stand gehouden wordt (men kijkt dan in de pijlrichting volgens
fig. 24), gaat het vlakje over in een recht lijntje.
Een betere methode, die veel bij nauwkeurige instrumenten toegepast wordt, is, dat
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ónder de schaalverdeling over de gehele lengte een spiegeltje aangebracht wordt.
Daardoor wordt, behalve de wijzer zelf, ook nog zijn spiegelbeeld gezien. Houdt
men het oog zo, dat de wijzer zijn spiegelbeeld bedekt, dan vindt daarbij
de juiste aflezing plaats.

Fig. 24.

In iedere meter moet een inrichting aangebracht zijn, die de wijzer, nadat
het instrument afgeschakeld is, weer op het nulpunt van de schaal terug
brengt. Soms wordt dit door het systeem zelf reeds bereikt (door de
ligging van het zwaartepunt — zie fig. 25 en 32) en zo niet, dan wordt tot dit
doel een spiraalveertje aangebracht. (Zie b.v. fig. 3-4.)
In het eerste geval, dus waarbij het beweeglijk systeem door de zwaarte
kracht in de nulstand terugkeert, moet de meter steeds één bepaalde
stand innemen, daar anders — in stroomloze toestand — de wijzer vóór
of voorbij het nulpunt zou komen te staan. Deze instrumenten worden
daarom uitsluitend voor vaste montage gebruikt, zoals op schakelborden
(maar niet voor schakelborden op zeeschepen of vliegtuigen 1).
In het tweede geval, waarbij een spiraalveertje dienst doet, keert de wijzer
steeds weer precies op het nulpunt terug, ook al zou de meter niet vol
komen verticaal staan.

Op sommige meters vindt men vaak een stelschroefje aangebracht, waarmee het
mogelijk is de wijzer, zo deze in de ruststand iets van het nulpunt mocht afwijken,
precies weer daarop in te stellen; in het bijzonder geldt
dit voor het draagbare type. Men noemt dit een
„nulpunt-correctie".
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Fig. 25.
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Een onaangename eigenschap van sommige instrumenten
is, dat de wijzer, na het aansluiten van de meter, eerst
een tijdje heen en weer blijft slingeren, alvorens op de
juiste aanwijzing te komen. Men noemt dit een „periodische aanwijzing". Om de uitslag te verbeteren wordt,
bij goede meters, een „dempingsinrichting" aangebracht,
waardoor de wijzer zich trager beweegt en eerder tot
rust komt. Fig. 25 toont zo’n inrichting in doorsnee.
Aan een gebogen stangetje b, dat met de wijzer w één
geheel uitmaakt en draaibaar is om punt p, is een zuigertje z bevestigd, dat zich vrij bewegen kan in een
stilstaande holle gebogen cylinder c, die aan één zijde
gesloten is. De demping wordt nu verkregen, doordat
de cirkelvormige kier tussen het zuigertje en de cylinderwand het toe- of uitstromen van de lucht bemoeilijkt.
Omdat de demping, die hierdoor ontstaat, een gevolg
is van de luchttegenstand, spreekt men van „lucht
demping".
Inplaats daarvan wordt ook wel „wervelstroomdernping"
toegepast, waarvan het principe besproken werd in
dl. 1 - § 63. In fig. 44 is zo’n wervelstroomrem
zichtbaar. Een aluminium schijfje, dat aan de wijzer
bevestigd is, beweegt zich daarbij tussen de polen van
een permanente magneet.
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Wat de schaalverdeling betreft, maakt men onderscheid tussen een uniforme
of
un
lineaire verdeling en een niet-lineaire verdeling. Onder het eerste wordt een ver
deling verstaan, waarbij de afstand tussen twee op-elkaar-volgende schaalstrepen overal
even groot is (fig. 26a). Een dergelijke verdeling ontstaat, indien de kracht, die de
wijzer doet uitslaan, r e c h t - evenredig is met de spanning of met de stroomsterkte.
Is daarentegen de kracht, waardoor de wijzer bewogen wordt, evenredig met het
kwadraat van de stroomsterkte of van de spanning, dan ontstaat een z.g. kwa
dratische schaalverdeling, met welke benaming bedoeld wordt, dat de afstand
tussen de schaaldelen kwadratisch toeneemt (fig. 26b). De „kwadratische” werking
van het systeem openbaart zich, doordat de afstand van 0 tot 2 niet tweemaal,
maar 22 of viermaal zo groot is als van 0 tot 1; van 0 tot 3 is de afstand niet
driemaal, maar 3-' of negenmaal zo groot als van 0 tot 1, enz. (Zie figuur).
Voor het meten van g e 1 ij k spanningen of -stro
2
3
4
men is het onverschillig of een meter een lineair
dan wel een kwadratisch werkend systeem bezita
Voor het meten van wisselspanningen of -stro
men daarentegen maakt dit een groot verschil.
3
4
Bij een lineair werkend systeem is de kracht,
2
die de wijzer doet uitslaan, evenredig met de
o\
ƒ
b
eerste-macht van /*), hetgeen zeggenwil.dat
de kracht evenredig is met de „gemiddelde”
Fig. 26.
stroomsterkte (igeni.)- Daar deze waarde voor een
zuivere wisselstroom nul is, wijst een lineair systeem, op een zuivere wisselstroom
aangesloten, in het geheel niets aan; de wijzer blijft dus eenvoudig op nul staan.
Tevens volgt hieruit, dat een lineair werkende meter, aangesloten op een nietzuivere wisselstroom, de gemiddelde waarde van deze stroom zal aanwijzen, zoals
die omschreven werd in dl. 1 - § 73.

Anders is het gesteld met een kwadratisch werkend systeem. Daarbij is de kracht,
die de wijzer doet uitslaan, evenredig met het kwadraat van /. Volgens de
vroeger gegeven verklaring van de effectieve waarde van een wisselstroom (dl. 1 § 74), als zijnde een waarde, die afgeleid is uit de kwadraten der momentele
waarden, volgt hieruit onmiddellijk, dat een meter met een kwadratisch werkend
systeem, aangesloten op een wisselstroom, vanzelf de „effectieve waarde” van deze
stroom zal aanwijzen.

Uit het bovenstaande is dus gebleken, dat lineair-werkende systemen alléén geschikt
zijn voor het meten van gelijkstromen, terwijl kwadratisch-werkende systemen zowel
voor het meten van gelijk- als voor wisselstromen te gebruiken zijn.
Wat de polariteit van een meter betreft, zal men gemakkelijk inzien, dat kwadratisch
werkende systemen n/et-polair zijn (onverschillig aan welke meterklem de plus- of
minpool verbonden wordt). Dit blijkt direct uit de overweging, dat een kracht, die
evenredig is met het kwadraat van een grootheid, onafhankelijk moet zijn van de
richting, die deze grootheid bezit; immers (—i)2 en (+i)-‘ zijn beide positief.
Een lineair werkend systeem is daarentegen steeds polair en slaat dus naar de ver
keerde kant uit, als men de aansluitdraden verwisselt. Derhalve zal bij een lineair
werkend systeem, dat zo geconstrueerd is, dat de wijzer in de ruststand in het
midden van de schaal staat (nulpunt in het midden) de wijzer naar links óf naar
rechts uitslaan, al naar gelang de richting van de stroom is.

•) Hier wordt alleen over / gesproken; hetzelfde geldt echter ook voor V.
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Ten slotte maakt men, wat de practische uitvoering betreft, onderscheid tussen vaste
en draagbare instrumenten. Vaste meters worden gebruikt voor montage op schakel
borden. op zend- en ontvangtoestellen enz. Meestal hebben ze één enkel meetbereik
en worden doorgaans gebruikt om één bepaalde grootheid te meten.
Draagbare meters daarentegen zijn bedoeld om op iedere willekeurige plaats metingen
te kunnen verrichten. Heel vaak zijn ze zo geconstrueerd, dat het meetbereik ver
anderd kan worden, terwijl ze bovendien zo ingericht kunnen zijn, dat men ze naar
willekeur als voltmeter, ampèremeter of ohmmeter gebruiken kan. Het model kan
zeer verschillend zijn, meestal hebben deze meters een liggende schaal.
schaal Een bekend
(doch in kwaliteit niet zeer voortreffelijk)
type, dat
voortreffelijk) type,
dat in
in uiterlijk
uiterlijk sterk
sterk van de overige
meters afwijkt, is de z.g. ,,zak-voltmeter”, uitgevoerd ini een
een horloge-vorm.

Samenvatting:
Een ampèremeter moet steeds in serie met het vcrbruikstoestel ge
plaatst worden en behoort daarom, t.o.v. het vcrbruikstoestel, zo
weinig mogelijk weerstand te bezitten, daar hij anders een belem
mering voor de stroom zou vormen.

Een volt meter moet steeds parallel op het verbruikstoestel aange
sloten worden en behoort daarom t.o.v. dit laatste een zo groot
mogelijkc weerstand te bezitten, daar anders de belastingweerstand
— door aansluiting van de volt meter — zou afnemen.
Indien een voltmeter bij vergissing als ampèremeter aangesloten
wordt, kan dit voor de meter geen kwaad; sluit men een ampère
meter als voltmeter aan, dan ontstaat er kortsluiting en zal de
meter beschadigd kunnen worden.

Bij meters met spiegelaflezing moet de wijzer — bij de juiste af
lezing — zijn spiegelbeeld bedekken.
Meters kunnen zo ingericht zijn, dat de wijzer uit zichzelf in de nulstand terugkeert (door de ligging van het zwaartepunt) of dat deze
door een spiraalvcertje in de nulstand teruggebracht wordt. Vaak is
een „nulpunt-correctie” aanwezig.

Om het. heen-en-weer slingeren van de wijzer te verminderen, wordt
soms een „demping” aangebracht ; dit kan een luchtdemping of een
wervelst roomrem zijn.

Men onderscheidt de schaalverdelingen van meters in uniforme of
lineaire en in niet-lineaire verdeling.
Een meter met een lineair-werkend systeem is alleen geschikt om
gelijkstromen te meten. Aangesloten op een zuivere wisselstroom
wijst zo’n meter niets aan; aangesloten op een niet-zuivere wissel-*
stroom wijst hij de „gemiddelde” waarde aan.

Meters met een kwadratisch systeem zijn zowel voor het meten van
gelijk- als wisselstroom geschikt; ze wijzen steeds de „effectieve”
waarde aan.
Een lineair systeem is polair, een kwadratisch systeem niet.

Meters kunnen uitgevoerd worden voor vaste montage of als draag
baar instrument; wat betreft het meetbereik, met één enkel bereik,
met meer bereiken of met een veranderlijk meetbereik; soms zijn zij
geschikt voor het meten van één enkele grootheid of anders naar
willekeur voor verschillende grootheden.
3 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.

33

§ 12.

Verandering van het meetgebruik bij volt- en ampère meters.

Wanneer een voltmeter geconstrueerd is voor één bepaald meetbereik b.v. van 0
tot 5 volt, dan spreekt het vanzelf, dat men zo zonder meer met die meter geen
spanningen meten kan, die gróter zijn dan 5 volt.
Zou men echter toch spanningen willen meten, groter dan het bereik (de maximale
uitslag) van de meter bedraagt, dan is hiervoor een eenvoudige oplossing te vinden,
n.1. door toepassing van spannings d e I i n g (potentiometer).
Daartoe wordt een weerstand R in serie met de meter geschakeld (men spreekt van
een ..vóórschakehveerstand") Het geheel kan nu aangesloten worden op een hogere
spanning dan het bereik van de meter bedraagt, b.v. op een n-maal zo hoge span
ning. Bedraagt het bereik van de meter zelf V,H volt, dan is de spanning, die mét
voorschakelweerstand gemeten kan worden, gelijk aan n • Vm volt. Men drukt dit
uit door te zeggen, dat het meetbereik n-maal zo groot is geworden.
Van deze n • V tn volt gaat er éénmaal V„i volt
in de meter zélf verloren en komen er dus
(n —
volt voor rekening van de voor
schakelweerstand Rv. In fig. 27 is een en ander
aangegeven.
Voor de spanningsdeling geldt nu:
(n - 1)
Kp of, na deling door
i
Vm dat: 1 : (n — 1) = R : R<<, waaruit men voor
Ri< afleidt:
Fig. 27.
6
Rv=(n
\)-Rm

Om het meetbereik van een voltmeter dus n-maal zo groot te maken, moet een
weerstand met de meter in serie opgenomen worden, die n-min-één maal zo groot
is als de meterweerstand zelf.

Voorbeeld.

Een meter laat bij volle uitslag een stroom door van 2,5 mA en bezit een weerstand
van 60 2. Hoe groot moet de voorschakelweerstand zijn, als men met die meter span
ningen wil meten van ten hoogste 3 volt?
Oplossing.

Geg.: B,n = 60 2 ; I„t bij volle uitslag =2,5 mA.
Gevr.: Rv voor een bereik van 3 volt.
Het bereik van de meter zélf is Illt • Rm = 0,0025 • 60 — 0,15 volt.
3 volt
Het meetbereik moet —
= 20 maal zo groot worden; derhalve is „n” gelijk
0,15 volt
aan 20.
De voorschakelweerstand moet dus bedragen:
Rv = (n — 1) • R,„ = (20 — 1) • 60 = 19 • 60 = 1140 2.

Evenals men bij een volmeter — ter vergrooting van het s p a n n i n g s meetbereik —
de overtollige spanning in een serieweerstand verloren doet gaan, kan men bij een
ampèremeter — ter vergrooting van het s t r o o m meetbereik — de overtollige stroom
öm de meter héén leiden. Hiertoe moet een weerstand parallel aan de meter
geschakeld worden; men spreekt van een ,,shunt" en zegt, dat de meter „geshunt"
wordt.
34
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Duiden we hierna de shuntweerstand aan met
Rsh en de grootst toelaatbare meterstroom met
Lu,
dan zal, bij een n-voudige vergroting van
4
-----------0
het meetbereik, de toegevoerde stroom n ‘In,
ampère bedragen. Hiervan gaat er éénmaal /,„
ampère door de meter zelf, terwijl de rest dus
R$h
(n
ampère — via de shunt — om de
meter héén geleid wordt. (Zie fig. 28).
Voor de verhouding van de takstromen geldt nu:
Zsh
s/1=Cn
lm : (n
1) • 1 In = Rsh : Rn, of, na deling door
Fig. 28.
l,„, dat:
1) = Rsf, : R,,,- Voor Rsh vindt men hieruit:
>m

n -Ir

1 : (n

Rn,
Rsi, = ni — 1

7

Wil men derhalve het meetbereik van een ampèremeter n-maal zo groot maken, dan
moet een weerstand parallel aani de meter geschakeld worden, die n-min-één maal
zo klein is als de weerstand van <de meter zelf.
Voorbeeld.

Een ampèremeter heeft een bereik tot 5 A en bezit een weerstand van 0,02 2. Hoe
groot moet een shunt zijn om stromen te kunnen meten tot maximaal 30 A.
Oplossing.

Geg.: Im = 5 A; R
R ni = 0,02 S2. Gevr.: Rsit voor een bereik van 30 A.
30 A
Het meetbereik moet - — = 6 maal zo groot worden, dus is „n” gelijk aan 6. HierO -A-

AQ

uit volgt voor de shunt: R^i, = —— = - - — =
n—1
6—1

A AQ

5

- = 0,004 S2 .

S a ni e n v a 11 i n g :
Het spanningsmeetbereik van een voltmeter wordt vergroot, door er
een weerstand mee in serie te plaatsen (vóórscliakelweerstand); deze
vormt, tezamen met de meter, een spanningsdeler. De overtollige
spanning wordt door de vóórscliakelweerstand opgenomen.
Om het meetbereik van een voltmeter n-maal zo groot te maken,
moet de vóórscliakelweerstand (n—l)maal zo gróót zgn als de
me t e r wee rs tand.

Het stroommeetbereik van een ampèremeter wordt vergroot, door
er een weerstand parallel aan te plaatsen (shunt); deze vormt, te
zamen met de meter, een stroomdeler. De overtollige stroom wordt
— via de shunt — om de meter héén geleid.
Om het meet bereik van een ampèremeter n-maal zo groot te maken,
moet de shunt (n—l)maal zo kléin zgn als de meterweerstand.

§ 13.

Over de gevoeligheid en de kwaliteit van voltmeters.

Onder de ,,gevoeligheid" van een voltmeter verstaat men de stroornsterkte, die nodig
is, om de wijzer van het instrument tot het einde van de schaal te doen uitslaan.
Hoe geringer die stroornsterkte is, des te gevoeliger is de voltmeter.

35

De „kwaliteit" van een voltmeter is een begrip, dat verband houdt met de weer
stand van het instrument en met het meetbereik.
Tevoren werd aangetoond, dat een voltmeter des te beter is, naarmate hij een grotere
weerstand bezit. Onwillekeurig zal men geneigd zijn hieruit af te leiden, dat van
twee voltmeters altijd die de beste moet zijn, waarvan de weerstand het grootst is.
Toch behoeft dit volstrekt nog niet altijd het geval te zijn. Ter toelichting dient
fig. 29, waarin twee meters
Rm = 2000 n
= t5oo n.
afgebeeld zijn, waarvan 1
een bereik heeft van 5 V en
een weerstand van 2000 ft
bezit, terwijl II een bereik
heeft van 3 V en een weer
stand bezit ven 1500 0.
?ooo~V
R
Alleen op de weerstand
lettende, zou men dus moeten besluiten, dat I de beste meter is. Gaan we echter na, welke stroom — bij volle
uitslag — door elk der meters vloeit, dan blijkt, dat door I 2,5 mA gaat en door
II 2 mA (zie onder figuur); derhalve is II beter dan I!
Dit resultaat behoeft ons niet te verwonderen, want het was immers foutief om alléén
op de weerstand te letten; volgens de wet van Ohm wordt toch / door Iz en A'
tezamen bepaald.

Fig. 29.

Wèl zou het voldoende geweest zijn om alléén naar de weerstand te oordelen, als
beide meters hetzelfde meetbereik gehad zouden hebben. Om die reden her
leidt men, ter beoordeling van de meters, hun weerstanden steeds tot een bereik
van 1 volt. Dat wil zeggen, meter I, die een weerstand van 2000 ft heeft en een
bereik van 5 V bezit, laat dezelfde stroom door als een meter, die een bereik heeft
tot 1 V en die een weerstand bezit, welke eveneens vijfmaal zoo klein is (400 ft). ~
Zo staat meter II in kwaliteit gelijk aan een denkbeeldige meter, die tot 1 V meet
en 500 ft weerstand bezit.
Een en ander drukt men uit door te zeggen, dat meter I een „kwaliteit" bezit van
400 ohm per volt (geschreven: 400-’/V). Dienovereenkomstig is de kwaliteit van
meter II gelijk aan 500 -- V.
Deze aanduiding van de kwaliteit, in ohm-per-volt, is dus slechts een middel om de
stroomdoorgang bij volle uitslag te kunnen aangeven. Immers, een kwaliteit van
1
1000
m A bij volle uit400 ft/V komt overeen met
A. of wat hetzelfde is, met
400
400
1 a r 1000
slag; 500 ft V komt overeen met
A of — - m A bij volle uitslag, enz. Hier-

500

500

uit volgt:

I (in m A) bij volle uitslag =

. ——
kwaliteit m ft V

Volgens het bovenstaande komt b.v.:
100 ft /V overeen met 10 m A bij volle uitslag

250
1000
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De uitdrukking „ohm-per-volt" wordt wel eens verkeerd opgevat n.1., alsof een
meter met b.v. 200 2 V, indien deze 1 volt aanwijst, een weerstand zou hebben van
200 2, bij 2 volt aanwijzing een weerstand van 400 2 enz. Natuurlijk is die ge
dachte geheel onjuist, hetgeen al dadelijk volgt uit het feit, dat de weerstand van
een bepaalde meter een standvastige grootheid is, die dus niet nu eens deze en dan
weer die waarde kan hebben.
Om de weerstand van een meter (Rm) uit de kwaliteit af te leiden, behoeft men niet
anders te doen dan laatstgenoemde met het meetbereik te vermenigvuldigen. Immers,
het begrip „kwaliteit" vindt zijn oorsprong in de herleiding van de werkelijke meter
weerstand tot de weerstand bij een denkbeeldig bereik van 1 volt; derhalve vindt
men de werkelijke meterweerstand terug, door de denkbeeldige weerstand-per-volt
te vermenigvuldigen met het meetbereik in volts. Hieruit volgt:

Meterweerstand = kwaliteit X meetbereik
Voorbeeld.

Een meter heeft een kwaliteit van 500 2 /V en het bereik van 0 > 0,1 V. Welke
stroom gaat er door deze meter, als de wijzer vol uitslaat? Hoe groot is de weer
stand van het instrument en welke weerstand zou er mee in serie geschakeld moeten
worden, om een spanningsmeetbereik te krijgen tot 15 volt?
Oplossing.
Geg.: kwaliteit = 500/V; bereik 0
0,1 V.
Gevr.: I bij volle uitslag; Rm; Ru voor een bereik van 0<-15 V.
Bij een kwaliteit van 500 2/v is de stroom — bij volle uitslag —- gelijk aan: I —
1000 1000
= kwaL “ 500 =2 mA-

De meterweerstand R,,, is kwaliteit z< bereik =500*0,1 =502. Om te kunnen meten
tot 15 V moet het meetbereik 150 maal zo groot worden (n = 150). Volgens form. 6
moet daartoe de voorschakelweerstand bedragen:
R,; = (n —1) • R,tl _= (150 — 1) • 50 = 149-50 = 7450 2.

Wanneer men het bovenstaande voorbeeld aandachtig volgt, zal men tot het inzicht
komen, dat de toevoeging van een vóórschakelweerstand — ter vergroting van het
spanningsmeetbereik — de kwaliteit van de meter in het geheel niet beïnvloedt.
Immers, van zichzelf had de meter 50 2 en als daar 2 m A doorheen gaat, is de
spanning aan de klemmen 0.002-50 = 0.1 V. Met de voorschakelweerstand er voorwas de totale weerstand 50 4~ 7450 = 7500 2 en daar het nieuwe meetbereik 15 V
1
J5
= 0.002 A of 2 m A. Hierbedroeg, komt dit opnieuw overeen met
7500 = " 500
uit volgt:
Door toevoeging van een vóórschakeliveerstand verandert de kwaliteit van een
meter niet.

Na de uiteenzetting van het begrip „kwaliteit" zal men zich afvragen, hoeveel ohmper-volt de kwaliteit van een goede voltmeter zo ongeveer zal moeten zijn. Deze
vraag is echter met een enkel getal niet te beantwoorden, omdat de bruikbaarheid
van een voltmeter in hoge mate afhankelijk is van de inwendige weerstand van de
stroombron en van de grootte der overige weerstanden, die zich tussen de meter en
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de stroombron in kunnen bevinden, Het beste is dit te verduidelijken met enkele
cijfers.
Stel, men heeft een accu-batterij, die bestaat uit 100 cellen in serie. Per cel zal de
EMK 2,1 V en de /?, 0,01 2 bedragen. De totale EMK en
zijn dan respectievelijk
210 V en 12. Op deze batterij wordt een voltmeter aangesloten, die een meetbereik
heeft van 250 V en een kwaliteit van 400 ^/V bezit. De meterweerstand is dan
250*400— 100 000 2. Ten opzichte van Ru mag de ƒ?, wel verwaarloosd worden.
210
Er vloeit dan een stroom van 100 000 ~ ^-l m
Het inwendige spanningsverlies

1 - Ri is daarbij 0,0021*1 =0,0021 V en de aanwijzing van de meter — klemspanning ■— bedraagt (theoretisch) 209,9979 V, hetgeen practisch van 210 V niet te
onderscheiden is, We zien, dat in dit geval de aangewezen klemspanning vrijwel
overeenkomt met de EMKHetgeen tevoren reeds opgemerkt werd, n.1. dat de weerstand van een voltmeter zó
groot verondersteld mag worden, dat de stroom, die door de voltmeter vloeit, te ver
waarlozen klein is, blijkt hier dus inderdaad het geval te zijn.
Nu vervangen we de accu-batterij eens door een andere energiebron, die dezelfde
EMK bezit, doch waarvan de weerstand b.v. 8000 2 bedraagt. Voor de stroomsterkte
EMK
210
,
A
vinden we dan: / = —i—TT--' ,
/a >
— 1-944 mA. De meter wijst nu aan:
0Ö0
R,-\-R.,
108 000
1,944*100 000
V = I.R = ------- ÏÖÖÖ---------=
V en dit is dus bijna 16 volt minder dan de

aanwijzing van 210 V in het eerste geval.
Uit dit voorbeeld is gebleken, dat in het ene geval de aansluiting van de voltmeter
in het geheel geen invloed op de klemspanning uitoefent, terwijl in het andere ge
val, als gevolg van het aansluiten van de voltmeter, de klemspanning aanmerkelijk
daalt. Dezelfde voltmeter, die dus eerst heel goed bruikbaar was, blijkt later in het
geheel niet te 'voldoen, terwijl toch het aantal ohm-per-volt onveranderd gebleven
is. Men ziet echter gemakkelijk in, dat de fout geringer geweest zou zijn, naarmate
het aantal ohm per-volt van de meter hoger geweest was. Immers, als de meterweer
stand oneindig groot geweest was — het aantal -/V is dan eveneens oneindig
groot — zou de meter te allen tijde de juiste spanning aangewezen hebben.

Het is niet met een enkel getal aan te geven, hoeveel ohm-per-volt een meter moet
bezitten, om een goed bruikbaar instrument te zijn. Het bovenstaande voorbeeld
heeft voldoende aangetoond, dat dit van de omstandigheden afhankelijk is. Voor
gevallen, zoals die zich echter in de radiotechniek 'kunnen voordoen, mag een meter
met 500 &/V wel als vrij goed en een met 1000 ^/V zelfs als zeer goed beschouwd
worden. Niettemin zijn er nog genoeg voorbeelden te noemen, waarbij zelfs een
meter met 1000J2/V geen voldoende nauwkeurige aanwijzing zal geven.
Het behoeft zeker geen verklaring, dat het begrip „kwaliteit", uitgedrukt in ohm-pervolt, alleen van toepassing is op voltmeters; in verband met ampèremeters verliest
het zijn betekenis.
Samenvatting:

De gevoeligheid is de stroom by vplle uitslag.
Van twee voltmeters is alleen dan hun weerstand een maat voor de
kwaliteit, als ze hetzelfde meetbereik hebben.
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De „kwaliteit” van een voltmeter wordt aangeduid in ohm-per-volt;
hierbij wordt de meter vergeleken met een gelijkwaardig instrument,
dat een bereik heeft van 1 V.
De kwaliteitsaanduiding in S2/V is slechts een middel om de stroombij-volle-uitslag te kunnen aangeven.
De stroom-bij-volle-uitslag in m A wordt gevonden, door de „kwali
teit” op 1000 te delen.
Het aantal 2/V is voor een bepaalde meter — evenals de meterweerstand — een vast getal en heeft dus niets met de aanwijzing te
maken. De meterweerstand wordt gevonden door het aantal 2/V te
vermengivuldigen met het meetbereik.

Indien in serie met een voltmeter een vóórschakelweerstand opge
nomen wordt, verandert daardoor het aantal £’/V niet.

§ 14-

De weekijzerineter.

Deze naam heeft men aan dit instrument gegeven, omdat de werking berust op de
magnetisatie van een stukje zacht ijzer (week ijzer). Het principe van de inrichting
is geschetst in fig. 30. Een vaste spoel (S) wordt doorlopen door de te meten stroom.
Daardoor ontstaat in de spoel een magnetisch veld, dat een weekijzeren staafje of
plaatje (w-ij) magnetiseert.
Stel, dat de spoel aan de bovenkant n o o r d-magnetisch wordt, dan zal het staafje
aan de onderkant z u i d-magnetisch worden en er vindt aantrekking plaats, waardoor
de wijzer zich — in de figuur — naar rechts beweegt. Een spiraalveertje (u) zorgt
er voor, dat na het uitschakelen van de stroom het weekijzeren staafje weer omhoog
gaat en <de wijzer op het nulpunt terug komt.
Uit deze: verklaring volgt al dadelijk, dat dit instrument ook geschikt is om wisselstromen te meten. Immers, als de stroom door de spoel van richting omkeert, wordt
ook het weekijzeren plaatje in tégengestelde zin
gemagnetiseerd en blijft er onveranderd aan
trekking plaats vinden.
De aantrekking, die de spoel op het week
ijzeren plaatje uitoefent, wordt bepaald door de

wet van

Coulomb

(dl.

1, §

49), k = ——-,

waarin m t <en ni2 de magnetische massa's van
de spoel eni het weekijzeren lichaampje voor
stellen.
Wanneer nu bij een bepaalde stroomsterkte een
zekere kracht k wordt uitgeoefend en men ver
dubbelt daarna de stroomsterkte, dan wordt niet
alleen mt, maar ook m2 tweemaal zo groot en
wordt dus k viermaal zo groot. Derhalve hebben
we hier te doen met een kwadratisch systeem,
hetgeen weer een kwadratische schaalverdeling
ten gevolge heeft.

Fig. 30.

Volgens het behandelde in § 11 bezitten alleen
die meters een kwadratische schaal, waarbij de
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kracht, die de wijzer doet bewegen, evenredig is met het kwadraat van de stroom sterkte of van de spanning. Dit blijkt dus in overeenstemming te zijn met boven
staande verklaring.
Tevens werd daarbij opgemerkt, dat dan bij wisselstoom de aanwijzing, die bepaald
wordt door het gemiddelde van alle stroom k w a d r a t e n, overeenkomt met de effec
tieve stroomwaarde.
Derhalve kan een weekijzerampèremeter, behalve gelijkstroom, ook de effectieve
waarde van een wisselstroom aanwijzen en een weekijzervoltmeter, behalve gelijk
spanning, ook effectieve wisselspanning.
Onthoudt:
Een tveekijzermeter ivijst — ongeacht de stroom- of spanningssoorf, ivaarop men
hem aansluit — steeds de effectieve ivaarde van die stroom of spanning aan.

Het verschil in de uitvoering als volt- of als ampère meter is uitsluitend gelegen
in de constructie van de spoel. Voor een voltmeter wordt de spoel gewikkeld uit
zeer veel windingen van heel dun draad ; daardoor wordt weliswaar / klein, maar tv
is dan groot. Als ampèremeter wordt de spoel uit slechts enkele windingen van zeer
dik draad vervaardigd; in dat geval is / groot en tv klein. In beide gevallen kan
echter het aantal ampèrewindingen tv. I even groot zijn.

Omdat de spoel voor de wisselstroom een zekere zelfinductie-coëfliciënt bezit, biedt
hij aan een wisselstroom een grotere weerstand dan aan een even grote gelijkstoom.
Derhalve zal, om door de spoel een bepaalde stroomsterkte te verkrijgen, de daarvoor
benodigde wisselspanning groter moeten zijn dan de gelijkspanning. (Voor bet
meten van hoogfrequente-stromen is deze meter, door de aanwezigheid van zelfinductie, totaal ongeschikt.)
Stel, dat bij 120 V gelijkspanning een gelijkstroom door de spoel vloeit van 15
m A, dan zal bij dezelfde wisselspanning de wisselstroom niet 15 m A, maar b.v.
10 m A bedragen. Om dezelfde wijzeruitslag te krijgen moet de wisselstroom even
eens 15 m A (effectief!) bedragen. Daarvoor moet de wisselspanning dus groter zijn
dan 120 V. Nemen we aan, dat bij 200 V wisselspanning dezelfde uitslag verkregen
wordt, dan gaat er dus bij die wisselspanning weer 15 m A door de spoel.
Uit het bovenstaande volgt, dat een bepaalde uitslag, voor gelijk- en wisselsfroo/n wel
altijd dezelfde waarde voorstelt, maar voor gelijk- en wisselspannznp niet. Daarom
kan een weekijzerampèremeter steeds voor beide stroomsoorten gebruikt worden,
terwijl een weekijzervoltmeter alleen gebruikt kan worden voor de spanningssooit,
waarmee de ijking heeft plaats gehad, hetgeen op de voltmeter vermeld staat.

Een enkele maal komt het voor, dat een weekijzervoltmeter twéé schaalverdelingen
bezit. De ene stelt dan de ijking met wissel
spanning,
de andere de ijking met gelijkspanning
100
voor. In hoeverre die schaalverdelingen van el
50^kander afwijken, hangt geheel af van de zelf100
^50
inductie-coëfficiënt van de spoel en van de fre
o
quentie. In elk geval is het meetbereik voor de
Fig. 31.
wisselspanning steeds groter dan voor de gelijkspanning. Fig. 31 toont een willekeurig voorbeeld van een dergelijke dubbele schaalverdeling.

Het nadeel van een ongelijkmatige schaalverdeling is, dat de aflezing — indien de
wijzer ergens tussen twee schaalstrepen in staat — vrij onnauwkeurig geschiedt.
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Om de schaalverdeling gelijkmatiger te maken, geeft men het weekijzeren lichaampje
bepaalde vormen of wel, het wordt zó opgesteld, dat het slechts een bepaalde be
weging maken kan, waardoor de schaalverdeling aan het einde „gedrongen wordt
(fig. 31). De bedoeling van een en ander komt tot uiting in de hierna volgende af
beeldingen van de werkelijke constructies.
Fig. 32 toont een inrich
4
s
L
ting van een weekijzerme3
%
ter, waarbij een blikje B,
\
dat draaibaar is om P, in
de spoel getrokken wordt.
Voor een willekeurige
\
uitslag neemt het geheel
de gestreepte stand in.
J
Spiraalveertjes — om de
wijzer op nul terug te
brengen — zijn hier niet
aanwezig, daar het sy
B
steem (door de zwaarte
kracht) vanzelf in de nulstand terugkeert. Het
cylindertje voor de lucht
Fig. 33.
Fig. 32.
demping is onder de
meter aangegeven.

Een andere eenvoudige inrichting toont fig. 33, waarbij men van boven in de holte
in de ruststand ongeveer in het
van de spoel kijkt. Een blikje B bevindt zich
midden van de spoelholte.
De werking berust nu op het feit, dat de magnetische veldsterkte in de spoel
holte niet overal even groot, maar tegen de spoel wand het grootst is en in het
middelpunt het zwakst. (Zie dl. 1, § 55). Zodra er stroom door de spoel vloeit,
wordt dus het blikje daarheen getrokken, waar het veld het sterkst is (gestreepte stand).
In plaats van met één enkel blikje worden weekijzermeters ook vaak met twéé
blikjes of staafjes uitgevoerd, die — in dezèlfde zin gemagnetiseerd — een afstotende
kracht op elkaar uitoefenen. Het principe is
zichtbaar in fig. 34, waarin A een vaststaand
staafje voorstelt (bevestigd tegen de binnen
B
wand van de spoel), terwijl staafje B met een
A
paar hefboompjes aan de as bevestigd is. Men
ziet nu duidelijk, dat de wijzer zich — in de
figuur — naar rechts bewegen zal, als B door
A weggedrukt wordt.
Een soortgelijke inrich
ting, maar dan met cir
ÜlC
kelvormig gebogen blik
jes. is afgebeeld in fig. 35,
[fl.
waarbij de spoel slechts
Fig. 35.
Fig. 34.
half (in doorsnede) ge
tekend is.
De blikjes, waarvan er één vaststaat en één beweeglijk is, worden beide aan de

IM
snr

r

I

I
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bovenrand gelijknamig gemagnetiseerd, evenals aan de onderrand. Derhalve zal het
vaststaande blikje het beweeglijke wegduwen, waardoor — als gevolg van de con
structie — een draaiende beweging ontstaat (zie fig. 36, waarin de spoel weggelaten
is en alleen de blikjes getekend zijn).

Fig. 36.

Fig. 37.

Een voorbeeld, zoals de werkelijke uitvoering kan zijn, toont fig. 37. Daarin is,
evenals in fig. 36, het beweeglijke blikje aan het midden van de as bevestigd, terwijl
van het vaste blikje slechts twee randen te zien zijn. Duidelijk is het spiraalveertje
zichtbaar, dat de wijzer in de nulstand terugbrengt en eveneens de luchtdemping.
Het zuigertje en het luchtkamertje zijn rechthoekig van doorsnee.
Samenvatting:

De weekijzermeter bestaat uit een spoel, die doorlopen wordt door
de te meten stroom; daardoor wordt een stukje weekijzer ge
magnetiseerd en in de spoel getrokken. Ook kan de nieter niet
twéé blikjes uitgevoerd zijn, die gelijknaming gemagnetiseerd
worden en elkaar afstoten.
De kracht, die op het stukje weekijzer werkt, is evenredig met
het kwadraat van de stroomsterkte. De meter heeft dus een kwa
dratische schaalverdeling en is niet-polair.
De weekijzermeter is geschikt voor het meten van gelijk- en 1. f.
wisselstromen en wijst van iedere stroom steeds de effectieve
waarde aan. Behalve als ampèremeter kan de weekijzermeter ook
als voltmeter geconstrueerd zyn.
Toegepast als voltmeter moet een weekijzerinstrument voor ge
lijk- en wisselspanning afzonderlijk geijkt zijn. Het bereik voor de
wisselspanning is dan steeds groter dan voor de gelijkspanning.

De vorm van het stukje weekijzer of de beweging er van kan zo
danig gekozen worden, dat de schaalverdeling niet kwadratisch
blijft toenemen, maar naar het einde „gedrongen” wordt.
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§ 15.

De draaispoelmeter.

Evenals de weekijzermeter, behoort ook de draaispoelmeter tot de electromagnetische instrumenten omdat, volgens de betekenis van deze aanduiding, de wer
king verkregen wordt door middel van een gewone magneet
en een electromagneet. Laatstgenoemde is uitgevoerd als een
licht-beweeglijk draaibaar spoeltje, vandaar de naam ,,draaispoelmeter".
Een stalen — dus permanente — magneet (hoefvormig ge
bogen) is aan de polen voorzien van een paar cirkelvormig
uitgeholde poolschoenen, in fig. 38 aangegeven met p. Tussen
deze poolschoenen is een cylindertje c aangebracht, waarvan
NP
Z de diameter slechts enkele mm kleiner is dan de radiale af
stand tussen de beide poolschoenen. Derhalve blijft er tussen
het cylindertje en de poolschoenen een evenwijdige cirkel38
• vormige luchtspleet open van zeer geringe wijdte. Zowel de
poolschoenen als het cylindertje zijn van weekijzer, terwijl
het laatstgenoemde hol of massief kan zijn. Het cylindertje wordt op zijn plaats ge
houden door een of ander steunstuk (in de figuur gearceerd) uit niet-magnetisch
materiaal vervaardigd.

De krachtlijnen, die van de noord- naar de zuidpool gaan, nemen hun weg via de
luchtspleet en daar ze steeds de weg met de kleinst mogelijke weerstand volgen,
zullen ze i n de 1 uchtspleet • een radiaal verloop hebben (fig. 39). Op de (ge
deeltelijke) cirkelbaan, die het spoeltje in de luchtspleet beschrijft, — met een puntstreep-lijn aangegeven — is de veldsterkte dus
overal even groot. Men spreekt daarom van een
radiaal-homogeen veld.
A/
In dit veld is het tevoren genoemde „draaispoeltje”
geplaatst en wel zo, dat het in de luchtspleet vrij
om punt d
wentelen kan. In fig. 39 is het
spoeltje, ter wille van de duidelijkheid, met één
Fig. 39.
enkele winding voorgesteld; de werkelijke afbeel
ding toont fig. 40. Dit spoeltje, dat uit erg dun
koperdraad bestaat, is gewikkeld op een aluminium
raampje. Begin en einde van de draad zijn beves
tigd aan een paar soepele spiraalveertjes, die een
tweeledig doel hebben; ten eerste om het spoeltje
met de wijzer in de nul-stand terug te brengen en
ten tweede om — tijdens de beweging — de stroom
aan het spoeltje toe en af te voeren.

Fig. 40.

De werking van de meter is nu gemakkelijk in te
zien, n.1. door op fig. 39 de wet van Biot en
Savart toe te passen (dl. 1 — § 69). Volgens
de aangegeven stroom- en veldrichting, ontstaan
dan de krachten k{ en k„, onder invloed waarvan
het spoeltje rechtsom draait. De krachten k, en k..
vormen tezamen een koppel, dat — aangezien het
spoeltje zich steeds loodrecht op de krachtlijnen
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beweegt — recht-evenredig is met de stroomsterkte / ; de overige factoren, waarveu
het koppel afhankelijk is,, zoals de werkzame draadlengte van het spoeltje en de
veldsterkte in de luchtspleet, zijn n.1. constant. Derhalve hebben we hier te doen
met een zuiver lineair systeem; daardoor is de afstand tussen twee op-elkaar-volgende schaalstrepen overal even groot.
Men dient wel in te zien, dat de oorzaak van deze volkomen gelijkmatige schaalverdeling gelegen is in het radiale verloop van het veld, waarin het spoeltje zich
beweegt.

Vloeit de stroom door het spoeltje in de omgekeerde richting, dan keren ook kt en
k2 van richting om en draait het spoeltje linksom. We zien hieruit, dat de draaispoelmeter uitsluitend voor het meten van gelijkstromen en -spanningen geschikt is
en dat — om verkeerde uitslag te voorkomen
de meterklemmen voorzien
moeten zijn van de merktekens -|- en —
Onthoudt:
Voor de juiste aansluiting van een draaispoel volt- of ampèremeter, moeten steeds
de gelijke tekens met elkaar verbonden worden, dus b.v. de plusklem van de meter
aan de plusklem van de spanningsbron.
Tevens volgt hieruit, dat het mogelijk moet zijn, de meter zo te construeren, dat het
nulpunt van de schaal niet links maar in het midden komt
1
te liggen (fig. 41). In dat geval kan de wijzer naar twéé
kanten uitslaan. Het gemak van een dergelijke constructie
is, dat men de richtingszin van verschillende gelijkstro
men of -spanningen onderscheiden kan.

Zou men een draaispoelmeter bij vergissing tóch op een
wisselstroombron aansluiten, dan zou het spoeltje wel
trachten de wisselingen van de stroom te volgen, maar
omdat het systeem daarvoor veel te traag werkt, blijft de
wijzer, zonder zich te bewegen, rustig op het nulpunt
staan. Hierbij is stilzwijgend verondersteld, dat die wissel
Fig. 41.
stroom zuiver is, zodat de gemiddelde stroomsterkte in
de ene richting even groot is als die in de andere richting; de gemiddelde stroom
sterkte — over de gehele periode beschouwd — is dan nul.
Beschouwen we daarentegen hetzelfde geval voor een niet-zuivere wisselstroom,
dan zal daarbij de kracht, die de wijzer in de ene richting wil doen uitslaan, telkens
groter zijn dan de kracht, die in tegengestelde zin op de wijzer werkt. Het resultaat
is, dat de wijzer zich, onder invloed van het verschil der beide krachten, op de
gemiddelde waarde van de niet-zuivere wisselstroom of -spanning instelt.
We dienen dus goed te onthouden:
Een draaispoelmeter wijst, ongeacht de stroom- of spanningssoort waarop de meter
aangesloten staat, steeds de gemiddelde waarde van die stroom of spanning aan.

In aansluiting op hetgeen in § 11 over lineair en kwadratisch werkende systemen
gezegd is, zij hier opgemerkt, dat de draaispoelmeter de enige meter is met een
lineair werkend systeem en dat alle overige systemen kwadratisch werken. Der
halve is de draaispoelmeter het enige instrument, dat uitsluitend
de gemiddelde waarde aan wijst, terwijl alle overige meters'steeds
de effectieve waarden aanwijzen.
Het feit, dat de wijzer van een draaispoelmeter, die op een zuivere wisselstroom
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aangesloten is, volkomen rustig op nul blijft staan, moet dus omgekeerd als een
bewijs opgevat worden, dat de gemiddelde waarde van een zuivere wisselstroom nul is.

De tekortkoming van de draaispoelmeter, dat hij voor het meten van zuivere wissel
stromen niet te gebruiken is, heeft men weten te ondervangen, door in serie met de
meter een gelijkiichter op te nemen.. (Bestaat uit een cuprox-cel — zie hoofdstuk III
— die ingebouwd wordt of los aan het instrument toegevoegd is.) Hierin wordt de
te meten wisselstroom eerst gelijkgericht, waarna de meter de gemiddelde waarde van
de gelijkgerichte wisselstroom aanwijst. Bij een reeds geijkte meter klopt dan de
schaalverdeling natuurlijk niet meer en moet her-ijking plaats vinden. De nieuwe
ijking kan dan zo uitgezet worden, dat zij ineens het verband weergeeft tussen de
wijzeruitslag en de effectieve waarde van de gemeten wisselstroom of wisselspanning.
In tegenstelling met de weekijzermeter, waarbij de krachtlijnen voor het grootste
deel door de lucht verlopen, gaat bij de draaispoelmeter de krachtstroom bijna geheel
door ijzer. Dit heeft tot gevolg, dat in de luchtspleet een zeer grote veldsterkte
heerst, zodat het spoeltje met een gering aantal ampèrewindingen reeds een groot
draaimoment ontwikkelt. De kwaliteit — in ohm per volt — van de draaispoelmeter
is daarom veel groter dan van andere meters. Om dezelfde reden is dit systeem
bijzonder geschikt om gebruikt te worden als m i 11 i - ampèremeter.
Doordat de krachtlijnen — op de kleine luchtspleet na
geheel door ijzer ververlopen *), wordt de aanwijzing van de draaispoelmeter in het geheel niet beïnvloed
door uitwendige magnetische velden, hetgeen van de weekijzermeter niet gezegd kan
worden.
Een bijzondere eigenschap van de draaispoelmeter is bovendien, dat de wijzer, ofschoon
daartoe geen speciale inrichting aangebracht
is, zich snel op de juiste waarde instelt,
zonder hinderlijk heen en weer te slingeren.
Deze meter bezit dus uit zichzelf een eigen
schap, die bij andere meters op kunstma
tige wijze verkregen wordt door het aan
brengen van de reeds eerder genoemde
„demping". De oorzaak van dit verschijn
sel is toe te schrijven aan het aluminium
raampje, aan het draadspoeltje zelf en aan
het ijzeren cylindertje.
Het aluminium raampje vormt n.1. een
kortgesloten winding en wanneer
deze in de luchtspleet bewogen wordt,
ontstaat er — door de snijding van de
krachtlijnen — een inductiestroom, die vol
gens de wet van Lenz de beweging te
genwerkt.
Voor het spoeltje — dat op het raampje
gewikkeld is — geldt hetzelfde, met dit
verschil, dat de weerstand van het spoeltje
veel groter is, terwijl zich bovendien een
Fig. 42.

*) Ook wanneer het cylindertje, dat zich tussen de poolschoenen bevindt, hol is, gaan de kracht
lijnen natuurlijk alleen door het ijzer en niet door de holle ruimte.
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weerstand in serie met het spoeltje bevinden kan, waardoor de inductiestroom in
het spoeltje veel geringer is dan die in het aluminium raampje.
Dat ook het ijzeren cylindertje demping veroorzaakt, komt, doordat het magnetische
veld van het draadraampje — afkomstig van de stroom, die van buiten af door het
spoeltje gestuurd wordt — door draaiing van dit laatste, een inductiestroom in het
ijzeren cylindertje opwekt, die wederom volgens de wet van Lenz de beweging
van het spoeltje tegenwerkt.
Een duidelijke afbeelding van de gehele inrichting van deze meter toont fig. 42. Het
ijzeren cylindertje wordt hierbij op zijn plaats gehouden door een U-vormig steun
stuk (zie sleuf boven in het cylindertje). Ook het draaispoeltje zelf, evenals de op
hanging en de spiraalveertjes zijn goed zichtbaar. Een extra dempingsrinrichting is
niet aanwezig!

Van alle systemen is dat van de draaispoelmeter wel het meest gevoelige. Als voltmeter is daarom deze meter bijzonder geschikt; daartoe wordt een voorschakelweerstand in serie met het draaispoeltje geplaatst Vanzelfsprekend kan de meter
met
een shunt parallel aan het draaispoeltje — ook als ampêremeter geconstrueerd zijn.
Bovendien leent de draaispoelmeter zich ervoor om ook nog op andere wijze
gebruikt te worden, b.v. als ohmmeter en voor het meten van h.f, stromen, waarop
we hierna terugkomen. De werking van het draaispoelgedeelte is in die gevallen
echter steeds precies hetzelfde als bij de enkele draaispoelmeter.

Samenvatting:
De weekijzermeter en de draaispoelmeter behoren beide tot de elctromagnetische instrumenten.
Het draaispoeltje is een uit zeer fijn draad bestaand spoeltje, gewik
keld om een aluminium raampje. Dit draaispoeltje kan wentelen in
een cirkelvormige evenwijdige luchtspleet, waarin een radiaalhomogeen veld aanwezig is, afkomstig van een permanente magneet.

De toe- en afvoer van de stroom aan het spoeltje vindt plaats door
middel van twee spiraalveertjes, die tevens de wijzer in de nulstand
terug brengen. Het radiale veld is de oorzaak van de lineaire schaal
verdeling (alle schaatstrepen even ver uit elkaar).

De kracht, die het spoeltje doet draaien, wordt bepaald door de wet
van Biot en Savart. De kracht is recht-evenredig met de stroomsterkte door het spoeltje; bij omkering van de stroomrichting keert
ook de beweging van het spoeltje om; de meter is dus polair en
daarom voorzien van een plus- en een minklem. (Bij aansluiting van
de meter, gelijke tekens aan elkaar!) Het is mogelijk de meter zo
te construeren, dat de wijzer, vanuit het midden der schaal, naar
links of naar rechts kan uitslaan.

Het systeem van een draaispoelmeter werkt lineair; daarom wyst
een draaispoelmeter steeds de gemiddelde waarde van een stroom
aan. Een gelykstroom wordt normaal aangewezen, een zuivere wis
selstroom in het gehéél niet, terwijl van een niet-zuivere wissel
stroom alleen de gemiddelde waarde (gelykstroomcomponent) aan
gewezen wordt.
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De draaispoelmeter is de meest gevoelige van alle meters; hy kan
geconstrueerd zijn als voltmeter of als ampèremeter (event. mAmeter), terwijl bovendien nog andere toepassingen mogelijk zijn.

De mogelijkheid bestaat om met een draaispoelmeter wisselspan
ningen en wisselstromen te kunnen meten; tot dit doel plaatst men
een gelijkrichter met de meter in serie.
De oorzaak van de grote gevoeligheid van een draaispoelmeter is
gelegen in de grote veldsterkte in de smalle luchtspleet; deze laatste
is de oorzaak van de geringe magnetische weerstand.

De wijzerbeweging van een draaispoelmeter wordt door het systeem
zelf gedempt. De oorzaak van deze demping is gelegen in de inductiestroom, die in het aluminium raampje en in het spoeltje zelf geïndu
ceerd wordt als gevolg van de wenteling in het radiale veld; boven
dien in de inductiestroom, die het wentelende spoeltje met zijn eigen
veld in liet ijzeren cylindertje induceert.
§ 16.

De hittedraadmeter.

Overeenkomstig de naam, berust de werking van deze meter op warmteontwik
keling, zodat dit type behoort tot de electro t h e r m i s c h e instrumenten.
Tussen twee vaste punten a en b (fig. 43) is
een uit bepaalde metalen vervaardigde draad
3
2
strak gespann
O
\
meten stroom gestuurd. Zoals dadelijk blijken
P
zal, berust de werking van de meter op de ver1P\ warming van deze draad bij stroomdoorgang,
/ i P'
j vandaar de naam „hittedraad".
/ I
/ I
i Een tweede draad pc — die niet in de stroom/ I
/ kring opgenomen is en derhalve met de te meten
1
/ stroom niets te maken heeft — is bij p aan de
/
hittedraad bevestigd, terwijl een derde draad q r
7’ i
'
bij q weer aan de tweede draad vastgemaakt is.
C
Deze laatste draad is een slag om een schijfje s
gelegd, waaraan de wijzer bevestigd is. De pun
ten a, b en c zijn alle vaste punten, evenals d.
Fig. 43.
dat het steunpunt vormt van een bladveertje v.
Dit veertje houdt alle draden strak gespannen.

4

als gevolg van de stroomdoorgang — warm wordt
Zodra nu de hittedraad
(/2’/?). zet hij uit en zou slap gaan hangen, als er in p niet aan getrokken werd.
Als gevolg van dit laatste echter daalt punt p tot p', terwijl punt q zich naar links
verplaatst tot q'; het veertje v ontspant zich en r gaat naar tJ. Omdat de draad qr
een slag om het schijfje s geslagen is, draait dit, als gevolg van het bovenstaande,
een weinig rechtsom en beweegt de wijzer zich over de schaal; een en ander is met
streep-lijnen aangegeven.
Na het uitschakelen van de stroom koelt de hittedraad weer af, krimpt in en trekt
het geheel weer in de oorspronkelijke stand terug.
De werking van deze meter is dus al zeer eenvoudig. De eigenlijke hittedraad ab
(door de andere draden vloeit immers geen stroom) moet, om een vlugge aanwijzing
te verkrijgen, van een stof vervaardigd zijn, die bij verwarming zo snel mogelijk
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I

uitzet. Bovendien zal het gewenst zijn, dat tijdens het meten de weerstand van de
draad — als gevolg van de verwarming
niet merkbaar toeneemt. Het meest <geschikt voor dit doel is een draad, die vervaardigd is uit een legering van platinai en
iridium. Dit maakt deze meter vrij kostbaar
Het op-temperatuur-komen van de draad vereist natuurlijk enige tijd (enkele se
conden). In deze tijd stijgt de temperatuur niet evenredig, maar de toename geschiedt
steeds langzamer. Het gevolg hiervan is, dat de wijzer met een steeds trager wordende
beweging de juiste aanwijzing bereikt. Men zegt daarom, dat de wijzer ,,kruipt".
Om de uitslag toch nog zo snel mogelijk te doen plaats vinden, wordt de hittedraad
zo dun gemaakt als maar enigszins mogelijk is. Het gevolg hiervan is. dat er voor
de meter, reeds bij geringe overbelasting, gevaar voor doorbranden bestaat.
Omdat de warmteontwikkeling onafhankelijk is van de richting, die de stroom
bezit, is deze meter, behalve voor gelijkstroom, ook voor wisselstroom |e gebruiken.
De warmteontwikkeling is evenredig met i-kivadraat en we hebben daarom weer
met een kwadratisch systeem te doen; de meter wijst dus steeds de effectieve
waarde van een stroom aan.
Een bijzonderheid is voorts, dat de korte gestrekte hittedraad practisch vrij van
zelfinductie is, zodat de werking van deze meter onafhankelijk van de frequentie is.
Bij wijze van spreken zou men het instrument kunnen ijken met een accu en daarna
gebruiken om er h.f. wisselstroom mede te meten. De schaalverdeling blijft dan voor
beide gevallen dezelfde.

In de practijk wordt de hittedraadmeter vrijwel uitsluitend gebruikt voor het meten
van h.f. stromen, zoals de antennestroom van een zender. In dat geval is het tevoren
genoemde verschijnsel — het ,,kruipen”
van de wijzer — een welkome eigenschap.
Bij een telegrafie-zender wordt n 1. de
antennestroom in het rythme der seintekens
telkens onderbroken. De trage beweging
van de wijzer heeft echter tot gevolg, dat
de meter, ondanks de snelle onderbrekingen,
vrij rustig blijft aanwijzen. Deze rustige aan
wijzing wordt soms nog bevorderd door
een dempingsinrichting, waarvoor bij de
.38 ra' hittedraadmeters meestal gebruik gemaakt
wordt van een wervelstroomrem. In fig. 44,
die de gehele inrichting van een hittedraad
meter laat zien, is duidelijk een aluminium
segment zichtbaar, dat zich tussen de polen
van een rechthoekig gebogen stalen mag
neet bewegen kan.
Een ongewenschte eigenschap van deze
meter is, dat hij gaat aanwijzen — ook al
vloeit er géén stroom door — als het
instrument b.v. bij een brandende kachel geplaatst wordt! Men voelt hieruit de
noodzakelijkheid, dat een inrichting aanwezig moet zijn om de wijzer, alvorens er
gemeten wordt, op het nulpunt van de schaal te kunnen instellen. In fig. 44 is die
inrichting boven-rechts zichtbaar; met een stelschroef wordt de spanning van de
hittedraad gewijzigd.
pjg.
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Tevoren werd reeds opgemerkt, dat de schaalverdeling van deze meter kwadratisch
zou moeten zijn. Toch is het constructief rnogelijk, hierin enige verbetering aan te
brengen, n.1. door het schijfje (s in fig. 43) excentrisch te maken. Op die manier wordt
een schaalverdeling verkregen, die aan het begin en aan het einde „gedrongen” is
en in het midden „gerekt”.

Als voltmeter is dit instrument minder geschikt. De stroom, die nodig is om de
hittedraad behoorlijk te doen doorbuigen, is n.1, althans vooreen voltmeter, zeker
niet gering te noemen (tenminste ca. 0,1 A). Bij een spanning van 250 V zou dus
het eigenverbruik van de meter reeds 25 W bedragen Deze 25 W gaat — hoofd
zakelijk in de voorschakelweerstand — in warmte verloren. Naar verhouding tot
andere systemen is dit eigenverbruik bijzonder hoog. Als voltmeter wordt daarom
dit instrument zelden gebezigd
Voor geringe stroomsterkten kan een enkele hittedraad gebruikt worden. Voor grotere
stroomsterkten zou een shunt gebruikt moeten worden. Deze brengt echter het bezwaar met zich mee, altijd enige zelfinductie te bezitten. Juist omdat de hittedraadmeter vrijwel uitsluitend voor het meten van h.f. stromen gebruikt wordt,
is om die reden een gewone gewikkelde shunt totaal
c
onbruikbaar.
Om echter toch grotere stroomsterkten te kunnen
meten, zonder de hittedraad zwaarder te belasten,
e
past men een kunstgreep toe. Deze bestaat hierin,
lA I
—pb dat in het instrument een draadvertakking aange
0.5/11
bracht wordt, op de manier, zoals dit in fig. 45 is
aangegeven. Daarin is a b de eigenlijke hittedraad,
. f
die zoals altijd, strak gespannen is, terwijl de ver
2^1
bindingen tussen de hittedraad en de punten e en ƒ
d
slaphangende draadjes voorstellen. Verondersteld
Fig. 45.
wordt, dat de stroom nu niet van a naar b vloeit,
maar van c naar d.
Stel dat de hittedraad berekend is op 0,5 A, terwijl het instrument geschikt moet
zijn om stroomsterkten tot 2 A te kunnen meten, dan wordt tot dat doel het stuk
ab in vier volkomen gelijke stukken verdeeld. Voert men nu bij c 2 A toe, dan
splitst deze stroom zich bij e in twee gelijke delen — tweemaal 1 A — waarvan
elk deel zich opnieuw splitst in tweemaal 0,5 A. De figuur toont duidelijk hoe de
verdeling plaats vindt en hoe de stromen tenslotte weer tot een stroom van 2 A

ï

._____ ♦

samenvloeien.
Wanneer de wijzer zijn volle uitslag geeft, vloeit er dus door de hittedraad slechts
0,5 A, terwijl er in w<erkelijkheid 2 A gemeten wordt. Bij deze methode van stroomsplitsing ontkomt meni dus aan het gebruik van een shunt, waarvan enige zelfinductie

onvermijdelijk zou zijn.
Evenals dit bij vele andere meters het geval is, wordt de aanwijzing van een hitte
draadmeter niet beïnvloed door uitwendige magnetische velden.

Samenvatting:
De werking van een hittedraadmeter berust op de uitzetting van
een metaaldraad bij verwarming.

Tydens de uitslag maakt de wijzer een trage beweging; daarom
wordt gezegd dat hy „kruipt”.
'

4 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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Omdat het noodzakelijk is de hittedraad zoo dun mogelijk te kiezen,
kan geringe overbelasting de draad-reeds doen doorbranden.
De hittedraadmeter is geheel vrij van zelfinductie; daarom is de
aanwijzing onafhankelijk van de frequentie. De meter kan gebruikt
worden — met dezelfde schaalverdeeling — voor het meten van
gelijkstroom, l.f. en h.f. wisselstroom; hij wijst daarbij steeds de
effeectieve waarde van de stroom aan.

In de practijk wordt de hittedraadmeter bijna uitsluitend gebruikt
voor het meten van h.f. stromen (antennestromen van zenders). Als
voltmeter is dit type minder geschikt, vanwege de grote stroomdoorlaat.

Bij deze meter is een nulpuntscorrectie noodzakelijk, daar hij reageert op verandering in de temperatuur van de omgeving.

Voor het meten van grote h.f. stroomsterkten wordt niet van een
shunt gebruik gemaakt, doch Wordt de stroom, alvorens door de.
hittedraad te gaan, een paar maal vertakt.

Evenals dit het geval is bij vele andere instrumenten — inet uit
zondering van de weekijzermeter — wordt de aanwijzing van een
hittedraadmeter niet beïnvloed door uitwendige magnetische velden.

§ 17.

De thermokruismeter.

Zoals de naam reeds aangeeft, berust de werking van deze meter, evenals bij de
hittedraadmeter, op warmteontwikkeling. Het instrument bestaat uit een com
binatie van een „thermo-element” (ook wel „thizcmo-kruis” genaamd) en een draaispoelmeter; daarom wordt ook wel de naam ..thermo-draaispoelmetei" gebruikt.
De werking van een thermo-element berust op het volgende verschijnsel. Wanneer
een metalen staaf of xdraad aan het ene einde verhit wordt, dan ontstaat er een electronenbeweging van het verwarmde deel naar het koude deel. (Op het ontstaan van
een electronenstroom door verhitting, komen we later — bij de behandeling van de
radiobuizen - uitvoeriger terug).
Het gevolg van deze electronenverplaatsing is, dat er tussen de uiteinden van de
draad een potentiaalverschil ontstaat. De draad ontwikkelt dus een zwakke EMK
die, omdat hij door verwarming ontstaan is, „thermo- EMK” genoemd wordt. De
grootte van deze thermo-EMK wordt bepaald door de graad der verhitting
en is bovendien afhankelijk van de soort van het metaal.

Stel nu voor dat men, volgens fig. 46, twee strookjes van verschillend metaal

B

Fig. 46.

bij A aan elkaar last *) en dat het laspunt op de een of andere manier
verhit wordt, dan ontstaan in de punten B en C potentialen, die
hoger zijn dan in punt A. Daar echter de metalen verschillend
zijn, zal b.v. in punt B de potentiaal hoger zijn dan in punt C- Der
halve zal een voltmeter, met de punten B en C verbonden, het po
tentiaalverschil tussen die punten aanwijzen. (Men ziet gemakkelijk
in, dat dit principe analoog is met dat van een galvanisch element;
ook daar ontstaat de werkzame EMK uit het verschil van twee
andere EMK's).

*) Het is noodzakelijk de metalen aan elkaar te lassen, daar bij gewone verbinding het aanrakingsoppervlak — als gevolg van de verhitting — zou gaan oxyderen.
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Proefondervindelijk kan aangetoond worden, dat de thermo-Zf/l/A — mits de ver
warming constant blijft — een zuivere gelijkspanning is. Per graad celsius
bedraagt de thermo-A/l/K. afhankelijk van de gekozen metaal-combinatie, 50-F 100
MV, zodat, bij een verhitting tot een paar honderd graden, de EMK gemakkelijk
een waarde van 10-4-20 mV bereiken kan. Deze kleine gelijkspanning wordt
gemeten met een draaispoelmeter, vandaar de naam „thermo-draaispoelmeter".
De bedoeling van de gehele inrichting is nu deze, dat de verwarming van het laspunt
— dat.van zichzelf een zekere weerstand R bezit — veroorzaakt zal worden door
de te meten stroom. Daartoe moet het laspunt, behalve
van de keten . waarin de thermo-ontwikkeld wordt,
bovendien deel uitmaken van de leiding, waar de te meten
stroom doorheen vloeit. Een en ander is voorgesteld in fig.
47, waarin het draaispoeltje schematisch getekend is met een
enkele winding en rechtstreeks in verbinding staat met de
.uiteinden of de ,,klemmen" B en C van het thermo-element.
Het laspunt A maakt dus deel uit van de gelijkstroomkring,
die gevormd wordt door het thermo-element en het draaispoeltje en bovendien van de gestrekte geleider DA E. die
zich eveneens binnen in de meter bevindt. (Men moet zich
4
n.1. voorstellen, dat het thermo-element bij de draaispoel
Fig. 47.
meter ingebouwd is — de afmetingen ervan zijn uiterst klein
— en dat het dus van buiten af niet zichtbaar is). De punten
D én E vormen derhalve de aansluitklemmen van het gehele instrument. .

Uit de hierboven omschreven inrichting is gebleken, dat de draad DAE, waar de te
meten stroom doorheen vloeit, volkomen gestrekt is en derhalve practisch geen
zelfinductie bezit. Laatstgenoemde eigenschap vormt het hoofddoel van de constructie van dit systeem. Het ligt voor de hand dat deze meter, evenals de hittedraadmeter, speciaal ontworpen is voor het meten van h.f. stromen. (In de
practijk b.v. voor de antennestromen van zenders).

Om met de thermokruismeter stromen, van welke aard ook, te kunnen meten, wordt
als vanzelfsprekend verondersteld, dat de schaalverdeling niet in het aantal volts
thermo-O/A' geijkt moet zijn, maar in het aantal ampères; van de stroom, die door
de hoofdleiding vloeit en het laspunt verhit.
Omdat de thermo-A^/X recht-evenredig is met de temperatuur en deze laatste weer
evenredig is met het kwadraat van de te meten stroom, bezit deze meter een
kwadratische schaalverdeling; hij is vanzelfsprekend niet polair en wijèt van iedere
stroom steeds de effectieve ivaarde aan.
De thermokruispieter bezit evenals de hittedraadmeter een aperiodische
tvijzerbeiveging, welke eigenschap het instrument, zoals in de vorige
paragraaf toegelicht werd, voor het meten van de antennestromen van
zenders zeer ten goede komt.

Fig. 48.

De naam „thermo-krins" (ook wel „thermokoppel" geheten) is ont
leend aan de omstandigheid, dat soms — bij de laboratorium-instrumenten
het termo-element afzonderlijk, dus los van de meter, aan
gebracht wordt en daarbij ,in kruisvorm in een luchtledige glazen
ballon ondergebracht is. (Fig. 48). Ter verduidelijking zijn in deze
figuur dezelfde letters gebruikt als in de beide vorige. Voor de
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metalen, waaruit het thermo-element vervaardigd wordt, gebruikt men in de practijk
veelal ijzer en konstantaan.

Misschien zal men zich afvragen, hoe het mogelijk is, dat door de draaispoelmeter
uitsluitend gelijkstroom vloeit, terwijl toch door de hoofdleiding DAE een wissel
stroom gaat. Het antwoord hierop is echter niet moeilijk te geven. Immers de kring,
die gevormd wordt door het termo-element en het draaispoeltje, dus de kring waarin
de thermo- EMK werkzaam is, heeft met de hoofdleiding DAE, waar de wisselstroom
doorheen vloeit, slecht één enkel punt (punt A) gemeen. Derhalve kan er noch ge
lijkstroom in de wisselstroomkring, noch wisselstroom in de gelijkstroomkring over
gaan.
Uit de tevoren genoemde eigenschap, dat de thermokruismeter vrij van zelfinductie
is, volgt, dat de aanwijzing van het instrument onafhankelijk van de frequentie is.
Evenals bij de hittedraadmeter, blijft de schaalverdeling dus voor alle stroomsoorten
steeds dezelfde. (M.a.w. men zou de meter kunnen ijken roet gelijkstroom en deze
ijking geldt dan tevens voor iedere andere stroom, dus ook voor h.f. wisselstroom).

Hoewel een nulpuntcorrectie steeds aangebracht kan zijn, is dit, met het oog op
temperatuurschommelingen van de omgeving, niet noodzakelijk. Als n.1. de tempera
tuur van de omgeving stijgt, dan wordt daardoor niet alleen de lasplaats, maar het
thermo-element in zijn geheel verhit en daardoor ontstaat geen thermo-EMK-

Samenvatting:
Een thermo-draaispoelmeter is een combinatie van een thermoelement en een draaispoelmeter; ook wordt de naam „thermokruismeter” of „thermokoppel” gebruikt.
Een thermo-element bestaat uit twee verschillende aan elkaar
gelaste metalen, die, op de lasplaats verhit, een EMK (thermo-EMK)
opleveren. Zolang de verhitting constant blijft, is de ontwikkelde
thermo-EMK een zuivere gelijkspanning.

By de practische" uitvoering is het laspunt van het thermo-element
in een gestrekte geleider opgenomen. De stroom, die door deze
geleider vloeit, veroorzaakt de warmte-ontwikkeling, waarmee de
lasplaats-* verhit wordt. Deze inductie-vrije meter is speciaal ont
worpen voor het meten van h.f. stromen, b.v. antennest romen van
zenders.

De meter wijst niet het aantal volts thenno-EMK aan, maar liet
aantal ampères van de stroom door de hoofdleiding.
De thermo-EMK is evenredig met het kwadraat van de te meten
stroom; de schaal van de meter is daardoor ook kwadratisch. De
meter is niet-polair en wijst van iedere willekeurige stroom steeds
de effectieve waarde aan. De wijzeruitslag is aperiodisch.

Omdat de werking van de meter onafhankelijk van de frequentie is,
blijft de schaalverdeeling steeds gelden, onverschillig welke stroom
men door het instrument stuurt.
§ 18.

Enkele andere metertypen.

Volledigheidshalve zullen nog enkele andere systemen besproken worden. In ver
band met hun mindere belangrijkheid, zal de behandeling echter kort zijn.
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a. De electrostatische voltmeter.
In principe bestaat de inrichting van deze meter uit twee metalen platen A en B
in fig. 49, waarvan A vast staat en B licht-beweeglijk (draaibaar) opgesteld is.
Deze platen worden, vi.a de meterklemmen
ƒ-* en Q, aangesloten op de te meten
------- P
spanning. Daardoor wordt de ene plaat positief en de andere negatief electrisch geladen. Deze ongelijknamige ladingen oefenen
w---- i een aantrekkende werking op elkaar
uit, waardoor plaat B zich naar links beweegt en de wijzer naar rechts uitslaat.
De kracht, die de ladingen op elkaar uitoefenen, is uiterst klein, om welke reden dit
instrument alleen geschikt is voor het meten van zeer
hoge spanningen.
Tussen de platen A en B bestaat geen geleidende ver
binding, zodat de inrichting eigenlijk niets anders is dan
die van een draaibare condensator. (De afbeelding in
fig. 48 is slechts een principiële schets ; echter vertoont
de constructie in werkelijkheid vaak veel overeenkomst
met die van een normale draaicondensator.)

tTLTLTb
—•J'*
R
Fig. 49.

Bij omkering van de spanning tussen P en Q, keren
de potentialen op beide platen tegelijk van teken om,
zodat er aantrekking blijft bestaan; het instrument is
dus niet polair en derhalve geschikt om er gelijk
en wisselspanningen mede te meten. De aanwijzing
voor wisselspanning komt daarbij steeds overeen met
met de effectieve waarde.

Volgens de wet van Coulomb is de kracht, die twee electrisch geladen lichamen op
elkaar uitoefenen, evenredig met de lading op elk dier lichamen. Dat wil dus zeggen,
dat bij een tweemaal zo hoge spanning, de lading op élk lichaam verdubbelt,
waardoor de aantrekkingskracht viermaal zo groot wordt De werking van de sta
tische voltmeter is daarom kwadratisch, zodat de schaal een kwadratische verdeling

heeft.
Als ampèremeter is dit instrument totaal ongeschikt, zowel voor gelijkstroom als voor
wisselstroom. Immers, voor gelijkstroom is de meterweerstand oneindig groot, zodat
het instrument een gelijkstroom in het gehéél niet doorlaat. Voor de wisselstroom is

de reactantie —en hoewel dit niet oneindig groot is, is toch, in verband met de

w•C

kleine waarde van C en de lage waarde van cc *) de reactantie zó hoog, dat er voor
toepassing als ampèremeter geen sprake kan zijn.
Voor practisch gebruik rekent men de weerstand van een statische voltmeter steeds
als oneindig groot, hetgeen volgens het bovenstaande eigenlijk alleen voor de gelijk
spanning volkomen juist is. (Voor laatstgenoemde spanning gedraagt deze meter zich
dus als een volmaakte voltmeter!)
Voor vergroting van het spanningsmeetbereik kan, bij gelijkspanning, vanzelfsprekend
geen voorschakel w e e r s t a n d dienst doen, want er vloeit immers geen stroom. Ook
bij wisselspanning is het bezigen van een voorschakelweerstand, vanwege de hoge
waarde van Ar en vanwege de verandering der spanningsdeling bij verschillende
*) De statische voltmeter wordt alleen bij lage frequenties gebruikt.
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frequenties *), eveneens onuitvoerbaar. Daarom worden, uitsluitend bij deze meter,
voorschakelcondensaforen gebruikt.

I

Een eigenaardigheid is nog, dat na de meting de wijzer niet naar het nulpunt terug
keert, maar zijn uitslag blijft behouden', de platen blijven hun lading immers ook
behouden! Daarom is een weerstand (/? in fig. 49) aangebracht, waarlangs
als S
gesloten is — het ladingsverschil zich vereffenen kan. De wijzer keert dan in de
nulstand terug.
Voor het meten van buitengewoon hoge spanningen, waarbij een doorslag tussen
de platen zou kunnen ontstaan, wordt de meter zo geconstrueerd, dat beide platen
op dezelfde spanning komen te staan; de klemmen P en Q uit fig. 49 vallen dan
tezamen tot één gemeenschappelijke aansluitklem. In plaats van aantrekking treedt
er dan afstoting op. (Vergelijk deze inrichting met de electroscoop; dl. 1 —§ 32).

Samenvatting:
De statische volt meter bestaat uit t wee platen, een vaste en een
beweeglijke, die op de te meten spanning aangesloten worden en die
elkaar aantrekken of afstoten, al naar gelang hun ladingen ongclijknamig of gelijknamig zijn.

Deze meter is alleen geschikt voor het meten van zeer hoge span
ningen, waarbij voor wisselspanning steeds de effectieve waarde
aangewezen wordt. De schaalverdeeling is kwadratisch; de meter
is niet polair.

Als ampèremeter is dit instrument totaal ongeschikt.
Voor uitbreiding van het spanningsmeetbereik worden voorschakelcondensatoren gebruikt.
Na de meting valt de wijzer niet op het nulpunt terug; daartoe
moeten de platen eerst, via een weerstand, ontladen worden.

Om het spanningsmeetbereik onbegrensd op te voeren, kan de meter
zo geconstrueerd zyri, dat beide platen op dezelfde potentiaal aan
gesloten staan. Het instrument heeft dan slechts één aansluitklem
en komt in principe overeen met een electroscoop.

b.

i'
L.'

De electro-dynamometer.

Het principe waarop ■ de werking van de dynamometer berust, is, dat twéé evenwijdige stroomvoerende geleiders elkaar aantrekken of afstoten, al naar gelang de
stromen dezelfde of de tegengestelde richting bezitten, (Wet van
Biot en Savart; dl. 1 — § 69.)
------ b
In fig. 50 zijn twee spoelen afgebeeld (schematisch voorgesteld
n
door twee rechthoekige draadwindingen), waarvan I vast staat en
II draaibaar is om de punt-streep lijn. Volgens de aangegeven
stroomrichting zal II (waaraan de wijzer bevestigd is) door I af
gestoten worden, echter zo, dat II daardoor een wentelende be
weging maakt.
Indien de richting van de stroom omkeert, geschiedt dit in beide
spoelen tegelijk, waardoor de kracht, die II doet wentelen, de
zelfde richting blijft behouden. Hieruit volgt, dat de dynamo
Fig. 50.
meter niet-polair en dus zowel voor gelijkstroom als voor wisselstroom geschikt is; hij wijst daarbij steeds de effectieve waarde aan.

II

i
i
i
i

11

Denk hierbij tevens aan de optredende fazeverschuiving, die afhankelijk is van /.
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Bij verdubbeling van de stroomsterkte wordt deze in èlk der spoelen tweemaal zo
groot, waardoor de kracht, die II doet draaien, viermaal zo groot wordt. Het sy
steem werkt dus kwadratisch, hetgeen weer tot uiting komt-in de schaalverdeling.

.De dynamometer kan zowel voor volt- als voor ampèremeter geconstrueerd zijn,
waarbij de beide spoelen steeds onderling in serie geschakeld zijn. Iri fig. 51 A en R
is de schakeling voor deze beide gevallen getekend. De meter wordt schematisch,
evenals een variometer, als twee elkaar kruisende spoelen getekend; R stelt de be5

w

4

O

c
R

B

c
7?

.C

Fig. 51.

lastingweerstand van de energiebron voor. Gemakshalve zijn in deze figuur eventuele
shunts en voorschakelweerstanden weggelaten.
Inplaats van beide spoelen in serie te schakelen, kunnen ze ook afzonderlijk aange
sloten worden. Dit schept de mogelijkheid om de ene spoel parallel op de span
ning aan te sluiten (spanningsspoel) en de andere in serie met de verbruiksweerstand (stroomspoel). In fig. 51 C is de bedoeling van een en ander weergegeven.
Vanzelfsprekend moet daartoe de spanningsspoel een zeer grote weerstand bezitten
— evenals een voltmeter — en de stroomspoel een zeer lage weerstand — evenals
een ampèremeter.

Daar nu het veld, dat de spanningsspoel ontwikkelt, evenredig is met de spanning
en het veld, dat in de stroomspoel ontstaat,
evenredig is met de stroomsterkte, zal
de kracht, die de beide velden op elkaar uit
oefenen, evenredig zijn met het product
van spanning en stroomsterkte, dus evenredig
zijn met het aantal watts, dat in de verbruiksweerstand ontwikkeld wordt. Op deze manier
geconstrueerd, werkt de dynamometer als
'wattmeter: hij moet daartoe ten minste drie
aansluitklemmen bezitten, zoals in fig. 51 C
te zien is.
Een duidelijke afbeelding van de werkelijke
constructie toont fig. 52. De buitenste spoel
(in de figuur gedeeltelijk afgebeeld) is — als
stroomspoel bedoeld — van geïsoleerd koperband gewikkeld. Het licht-beweeglijke spanningsspoeltje daarentegen is van zeer dun
draad gemaakt, evenals- het spoeltje van een
draaispoelmeter.
Fig. 52.
55

Samenvatting:

De werking van de dynamometer berust op de wet van Biot en
Savart. Practisch is hij uitgevoerd met twee spoelen, een vaste en
een draaibare.

Bij omkeering van de stroomrichting geschiedt dit in beide spoelen
tegelijk, waardoor de kracht in dezelfde richting blijft werken.
De dynamometer kan geconstrueerd zijn als ampère-meter of als
volt mof er voor het meten van geluk- en wisselstromen of -spannin
gen. De meter w(jst daarbij steeds de effectieve waarde aan. Het
systeem werkt kwadratisch en is niet polair.
Een bijzondere toepassing, van dit systeem is de watt meter, waarbij
de vaste spoel, als st roomspoel, in serie met de verbruiksweerstand
en de draaibare spoel, als spanningsspoel, parallel aan de spannings
bron geschakeld wordt. Een wattmeter heeft tenminste drie aansluitklemmen.

De inductiemeter.
Zoals de naam reeds aangeeft, berust de werking van deze meter op inductie.
Een vaste spoel S wordt doorlopen door de te meten 'stroom. Deze spoel is ge
wikkeld om een ijzeren kern K — zie fig. 53 —
1
en induceert in een naburige beweeglijke winding
JF een inductiestroom. (Denk hierbij aan een
transformator.) Beide stromen zijn volgens de wet
van Lenz steeds tegengesteld aan elkaar gericht.
Er vindt derhalve een afstotende werking plaats,
zodat de beweeglijke winding, waaraan de wijzer
bevestigd is, zich — in de figuur — naar links
beweegt en de wijzer naar rechts uitslaat.
De vaste spoel kan als stroom- of als spannings
spoel gewikkeld zijn, zodat het instrument als
ampère- of als voltmeter geconstrueerd kan zijn.

K

Een bijzonderheid van deze meter is, dat hij voor
het meten van gelijkstromen of -spanningen totaal
Fig. 53.
ongeschikt is, want daarbij treedt immers (afgezien
van de in- en uitschakelmomenten) geen inductie op.
De in fig. 53 getekende voorstelling is slechts principieel bedoeld om aan te tonen,
hoe door inductie een uitslag verkregen kan worden. De werkelijke constructie van
deze meter is minder eenvoudig; daarbij worden de magneetvelden, die de draaiing
van het beweeglijke -deel bewerkstelligen, op geheel andere manier verkregen. De
eigenlijke benaming van dit type is „Ferrarismeter". Vanwege de geringe betekenis,
die deze meter voor ons heeft, laten we hem verder buiten beschouwing.

Samenvatting:
De werking, van de inductiemeter berust op de eigenschap, dat twee
wisselstromen — waarvan de'ene ontstaan is door inductie van de
andere — een afstotende kracht op elkaar uitoefenen.

De inductiemeter kan als voltmeter of als ampère-meter gecon
strueerd zijn, doch uitsluitend voor het meten van wisselspanningen
of wisselstromen.
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d. De frequentiemeter.

De frequentiemeter wordt in de practijk gebruikt, om het aantal perioden per seconde
(Hertz) van een wisselstroom vast te stellen. Er zijn twee typen, waarvan yiet ene
met een wijzer langs een verdeelde schaal de frequentie aanwijst, terwijl het andere
van stalen veertjes voorzien is en de frequentie aanwijst door middel van het veertje,
dat in trilling geraakt. Alleen laatstgenoemde meter is voor ons van enig belang.
Het principe hiervan berust op het volgende.
Wanneer men een vrij-opgehangen slinger aanstoot en daarna aan zijn lot overlaat,
dan zal hij in een bepaald tempo uitslingeren. Dit wordt de eigentrilling genoemd.
Wil men de slingerbeweging onderhouden, dan dient de aanstoting regelmatig en
in het tempo van de eigentrilling herhaald te worden. Zou men her tempo
van de aanstoting een weinig vlugger of langzamer kiezen, dan komt men al spoedig
met de beweging van de slinger in conflict, waardoor deze juist tot stil
ZZ
stand komt.
Plaatst men nu een groot aantal slingers, die alle een andere eigentrilling
bezitten, naast elkaar en stoot ze alle regelmatig in één bepaald tempo aan,
dan zal alleen die slinger in trilling kunnen geraken, waarvan het eigentrillingsgetal overeenkomt met het tempo der aanstoting.
Bij de frequentiemeter worden geen slingers gebruikt, maar stalen veertjes,
De aanstoting van deze veertjes (die natuurlijk in een zeer snel tempo geFig. 54. schjeden moet) wordt verkregen door middel van een magnetisch wisselveld.

i
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De vorm van zo’n veertje, dat aan de onderkant in
geklemd is, is afgebeeld in fig. 54. Het omgevouwen
platte vlakje boven aan het veertje is aan de bovenzijde
wit gemaakt. Een aantal van deze veertjes, waarvan
de eigentrillingen nauwkeurig bekend zijn, sta.it naast
elkaar ingeklemd op de manier zoals fig. 55 laat zien.
Al deze veren zijn geplaatst voor de polen van een
electromagneet, die bekrachtigd wordt met de stroom,
Fig. 55.
waarvan men de frequentie meten wil. Een en ander
is, van terzijde gezien, afgebeeld in fig. 56; daarin zijn
/
A en /> de aansluitklemmen.
\ /
Sluit men de meter (op dezelfde manier als een volt\ / N
meter) op een wisselspanning aan, dan zullen de polen,
4
per periode, eenmaal noord- en eenmaal zuidmagnetisch
worden. Voor een willekeurig tijdstip zijn ze in de
figuur met N en Z aangegeven.
B
Was nu het veld constant van sterkte, dan zouden
alle veertjes tegelijk naar de magneet toegetrokken
Fig. 56.
worden en bleven in die stand staan. Maar omdat er
hier sprake is van een tv/sse/veld, wordt er op de
veertjes twéémaal per periode een aantrekkende kracht uitgeoefenn. Dit komt
dus overeen met de tevoren genoemde aanstoting. Het gevolg zal zijn, dat alleen
dat veertjè in trilling, geraakt, waarvan de eigentrilling overeenkomt met het tempo
der aanstoting (zie de gestreepte standen in fig. 56); alle andere veertjes blijven om
de hiervóór genoemde reden in rust.
Kijkt men tegen de witte vlakjes van de veertjes aan, dan zal, als gevolg van de •
snelle beweging, het witte vlakje van het trillende veertje het aanzien geven van

u
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een wazig strookje. In fig. 57 blijkt dit het geval te zijn
met het veertje, waarbij het getal 50 vermeld staat. Blijk
baar is dus de frequentie in dit geval gelijk aan 50 Hz.
1’ frequentie
Een en ander drukt men uit door te zeggen, dat het be
treffende veertje met .die frequentie in resonantie is. („Re
soneren” betekent „meetrillen”.)
I
l
I
Het meetbereik van een frequentiemeter is meestal beperkt
55
45
50
tot
ongeveer vijf of tien Herz onder en boven de ge
Hz
middelde frequentie, waarvoor de meter gemaakt is.
Men zal zelf gemakkelijk kunnen inzien, dat de eigenfrequentie van een trillend veertje juist tweemaal zo groot
Fig. 57.
is als de frequentie van de wisselstroom, waarvoor het in
trilling geraakt. Derhalve zijn de veertjes uit fig. 57 zo gemaakt, dat hun eigenfrequenties respectievelijk 90—92—94 enz. t m 110 bedragen, hetgeen dan
’ i overeenkomt met wisselstroom-frequenties van 45 t m 55 Herz.

Samenvatting: •
De werking van een frequentiemeter berust op de eigenschap, dat
een lichaam maximaal in trilling geraakt, indien het aangesloten
wordt in een frequentie, overeenkomende mol de eigent rillling van
dat lichaam.

•

Een aantal veertjes, waarvan de eigenfrequenties bepaalde nauw
keurig opeenvolgende waarden bedragen, staan onder invloed van
het veld van een electromagneet.

Het getal, vermeld bij dat veertje, dat in trilling geraakt, geeft de
frequentie aan van de wisselstroom, die de trilling veroorzaakt
heeft.

De galvanometer.
In tegenstelling met andere meters, waarvan de schaal in een of andere electrische
grootheid geijkt is en die derhalve gebruikt worden om die grootheid daarmee te
meten, is een galvanometer een instrument, dat oorspronkelijk bedoeld is als contröleinstrument bij het afregelen van een stroom of een spanning óp de waarde „nul”.
Daarom is de schaal van een galvanometer ook niet in een bepaalde grootheid geijkt,
maar heeft een verdeling van 0’ tot 90° naar weerskanten. Een meetinstrument in
de eigenlijke zin is een galvanometer dus niet.

De inrichting van de galvapometer blijkt uit fig. 58; daarin is een langwerpige spoel
afgebeeld. waarbinnen een ma<gneetnaald draaibaar opgesteld is. Alvorens met de
meting te beginnen, moet de spoel
------------ =====
zó gesteld worden, dat het vlak ervan
samenvalt met de richting, waarheen
de naald wijst. (De naald zelf wordt,
indien zich geen ijzeren voorwerpen
*
in
de buurt bevinden, door het aard
Fig. 58.
magnetisme gericht en staat dus in
de richting N—Z). Wordt daarna een stroom door de spoel gestuurd, dan ontwikkelt
deze een magnetisch veld, dat zal trachten de naald loodrecht te plaatsen op de stand,
. die zij gekregen heeft door het aardmagnetisme. Voor een willekeurige uitslag is het
geheel (van boven gezien) in fig. 59 afgebeeld. De krachten, ontwikkeld door het
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aardmagnetisme, werken in de richting van de spoel en zijn
aangegeven met k, en k2 ; de krachten, die door de spoel zélf
op de naald uitgeoefend worden, werken loodrecht op de eerst
genoemde en zijn aangeduid met k3 en k,. Onder invloed van
deze krachten stelt de naald zich in volgens de resultante (in
de fig. aangeduid met de gestreepte pijlen).
Men zal nu gemakkelijk inzien, dat de naald nooit volkomen
90" kan uitslaan (wel zou dit kunnen als k{ en k., niet aan
wezig waren). Tevens ziet men in de figuur dat de invloed van
Zc3 en k t des te groter is, naarmate deze krachten meer lood
recht op de naald werken, dus naarmate de uitslag van de naald
geringer is. Men drukt dit uit door te zeggen, dat de ge
voeligheid van een galvanometer in de nulstand het grootst is
en dat de gevoeligheid afneemt, naarmate de uitslag groter
wordt. Daarom is een galvanometer juist zo geschikt om een
stroom of spanning op de waarde „nul” in te stellen; immers, de ge
ringste afwijking van de nul-waarde brengt de wijzer in beweging.
Hoewel de constructie van de in fig: 58 afgebeelde galvano
meter talloze verbeteringen heeft ondergaan, volstaan we met
Fig. 59.
het bovenstaande, omdat het slechts de bedoeling is het prin
cipe van dit instrument te verklaren.
Soms wordt de galvanometer ook wel met de naam „multiplicator” aangeduid. Het effect
van één winding wordt n.1. vermenigvuldigd (gemultipliceerd) met het aantal windingen.

Samenvatting:
In tegenstelling met een gewoon meetinstrument, wordt een gal
vanometer niet gebruikt om stromen of spanningen te meten, maar
om ze op de waarde „nul” te kunnen instellen.
In principe bestaat de galvanometer uit een spoel, waar binnen zich
een magneetnaald bevindt. Op de naald werkt het aardmagnetisme,
plus het magnetisme, door de spoel veroorzaakt.

Plaatst men de galvanometer zó, dat de windingen van de spoel in
dezelfde richting lopen als die, waarin de naald wijst, dan oefent het
magnetisme van de spoel de grootste invloed op de naald uit. In die
stand treedt juist voor de zwakste stromen de grootste gevoeligheid
aan den dag.

ƒ.

De beug van Wheatstone.

Hoewel eigenlijk niet tot de meetinstrumenten behorende, is de brug van
Wheatstone toch een zeer belangrijke. meet s c h a k e 1 i n g, die in de practijk herhaal
delijk toegepast wordt. Behalve voor het verrichten van metingen komt de brug van
Wheatstone ook vaak verborgen voor in zend- en
ontvangschakelingen en speelt in die gevallen een
belangrijke rol bij het geven van de verklaring der
schakeling.
De naam „brug” is afkomstig .van de constructie,
waarbij twee takken ACH en ADR (in fig. 60)
overbrugd zijn door de verbinding CD waarin
60
een galvanometer opgenomen is. Genoemde
takken bevatten weerstanden, respectievelijk aangeduid met
R2, R » en R4.
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De theorie, waarop de schakeling berust, is al zeer eenvoudig. Stel A is 80 V po
sitief ten opzichte van B, dan daalt de spanning A naar B dus 80 V, onver
schillig of men daarbij de bovenste, dan wel de onderste tak volgt. Nemen we aan,
dat de spanningsval in
30 V en in R t 60 V bedraagt, dan heeft punt C een
potentiaal van -f- 50 V en punt D een potentiaal van
20 V. Het potentiaal
verschil tussen C en D is dan 50 — 20
30 V en deze spanning is gericht van
C naar D. omdat C een hogere potentiaal heeft dan D.
Tengevolge van dit potentiaalverschil vertoont de galvanometer een uitslag. Het
spreekt vanzelf, dat die uitslag kleiner zal zijn, naarmate het potentiaalverschil
tussen C en D eveneens kleiner is; men bereikt dit door b.v. punt C langs de bo
venste tak naar rechts te verplaatsen, In het uiterste geval, als C dezelfde potentiaal
heeft als D, dus als het potentiaalverschil tussen C en D nul is, wijst de galvano
meter in het geheel niets aan. Dit bijzondere geval duidt men aan door te zeggen,
dat de brug dan „in balans" of „in evenwicht" is.
De voorwaarde voor deze evenwichtstoestand is dus blijkbaar die, dat de weer
standen van de bovenste tak in dezelfde verhouding tot elkaar moeten staan als de
weerstanden van de onderste tak; immers, in dat geval treedt in beide takken de
zelfde spannings d e 1 i n g op.
Is b.v. in fig. 61 R, = 3 2 en R2 = 4,5 H, dan verhouden deze weerstanden zich
als 3 staat tot 4,5 of als 2 staat tot 3. Zijn verder R 8 = 5 ö en R, = 7,5 n, dan
verhouden deze weerstanden zich eveneens als 2 staat tot 3
en is de brug, overeenkomstig bovenstaande voorwaarde, in
balans.
Dat de galvanometer in de evenwichtstoestand niets aanwijst,
is een gevolg van de spanningsdeling, die dan over R, en
R2 eender is als over R 3 en R (. Omdat n.1. R , : R
2:3,
gaat in Rt ; van de gehele spanning (tussen A en B) ver
loren. Daar R.. en R4 in dezelfde verhouding tot elkaar staan
als Rt en
gaat in R3 ook V van de gehele spanning
verloren. De spanning daalt dus van A tot C even veel als
van A tot D, waaruit volgt dat C dezelfde potentiaal heeft
o
als D.
We dienen daarom te onthouden:
Fig. 61.
Een brug van Wheatstone is in evenwicht, als de weerstanden van de ene tak in
dezelfde verhouding tot elkaar staan, als de weerstanden van de andere tak.

Uit het bovenstaande volgt dus, dat de evenwichtstoestand intreedt, indien voldaan
wordt aan de evenredigheid :

/?, : R., = R.a : R4
Past men hierop de hoofdeigenschap toe dan blijkt, dan de brug in balans is als
Rt .R< =R2.R:i.
In woorden luidt dit:
Een brug van Wheatstone is in balans, indien de producten der overstaande weer'
standen aan elkaar gelijk zijn.

Uitgevoerd als meetschakeling, wordt de brug van Wheatstone in de practijk ge
bruikt, om een onbekende weerstand, b.v. R3, uit te drukken in de overige weer
standen, die daartoe dan bekend moeten zijn.
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Nemen we aan dat R{ en R2 vaste bekende weerstanden zijn en dat R4 variabel,
doch eveneens bekend is, dan zal het altijd mogelijk moeten zijn om door verande
ring van R4 de brug in balans te brengen. In die toestand geldt dan dat R , • R ( =
= R., ' R ,. zodat voor de onbekende weerstand (R () gevonden wordt:

Kö =

R • R,

8

I<2

In woorden:

De onbekende weerstand is gelijk aan het product der aanliggende weerstanden,
gedeeld door de overstaande weerstand.
Het grote gemak van een en ander is.
is, dat men op deze manier zeer snel en nauw
keurig weerstanden meten kan, zonder daarbij gebruik te maken van een volt- en
een ampèremeter. Uit de volgende paragraaf zal n.1. blijken, dat het roeten volgens
laatstgenoemde methode niet alleen omslachtiger is, maar bovendien eerder het maken
van fouten tot gevolg heeft.
Een enkel bezwaar, aan de schakeling uit fig. 61 verbonden, is, dat men niet minder
dan drie bekende weerstanden nodig heeft om slechts één enkele onbekende weer
stand te kunnen meten.
Aan dit bezwaar is echter te ontkomen door de weerstanden Rx en R., — die te
zamen de bovenste tak vormen — te vervangen door een gestrekte draad en
voor R ( wel een bekende, doch een vaste weerstand te nemen. De plaats van R3
wordt opengelaten en dient om van buiten af
s
een onbekende weerstand R:r te kunnen aan
sluiten. In deze toestand is de brug weergegeven
in fig. 62, waarin tevens de onbekende weerstand
R, aangesloten is.
Wanneer bovengenoemde draad overal dezelfde
doorsnede heeft*), dan is ons uit form 8 (dl. 1
— § 9) bekend, dat de weerstand evenredig is
met de draadlengte. Derhalve kunnen we in
R, • R4
R,
Fig. 62.
de formule
de verhouding
ge-

u

Zv.>

voeglijk vervangen door

'--.we

LXq

krijgen dan R = -p • R4 of met betrekking tot fig. 62:
2

8a

/?.,=-R
l2

Hoe de, meting in z’n werk gaat, zal men gemakkelijk kunnen inzien. Nadat R.> aangesloten en dc schakelaar (s) gesloten is, wordt het schuifcontact langs de meetdraad
zolang verschoven, totdat de galvanometer niets aanwijst. Daarna worden /, en
afgelezen (in cm) en met form. 8a de waarde van R^- berekend.

/

Tenslotte kunnen nog een tweetal vereenvoudigingen aangebracht worden. Ten eerste,
door voor de bekende weerstand (R) de waarde 10 of 100 of 1000 enz. Ohm te
kiezen, in welk geval men, ter berekening van R#, alleen het quotiënt van /, en /._,
behoeft te vormen, waarna, afhankelijk van de grootte van R, nog slechts de plaats
van de komma bepaald behoeft te worden, Ten tweede kan men, voor een wille*) Men spreekt in zo’n geval van een ..gecalibreerde.' draad.
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keurig aantal punten van de meetdraad, de quotiënten l{ : /._> eens en voor altijd
vooraf berekenen en deze langs een verdeelde schaal er aan toevoegen, In fig. 63 is
dit afgebeeld voor enkele punten van een draad die 60 cm lang is; ter vergelijking
is tevens de verdeling in cm er boven
c/n 0
10 ,
40
getekend.
20
30
50
60
■H--------4—H
H-I
Het spreekt vanzelf dat, mits op deze % ‘
0,2
c\t>
0,5
7
2
5
manier ingericht, met een brug van
Wheatstone zeer snel gemeten kan
Fig. 63.
worden. Stel, de bekende weerstand
is 1000 fl en men leest op de meetdraad 5,4 af, dan is de I\ . gelijk aan 5400 0.
Door de bekende weerstand (/?) zo te construeren, dat hij naar willekeur ingesteld
kan worden op b.v. 10, 100 of 1000 ohm en langs de meetdraad een verdeling voor
r~ van b.v. 0,1 tot 10 aan te brengen, kan men op deze manier vrij nauwkeurig
•2

weerstanden meten van 1 9. tot 10000 n.
Inplaats. van een gestrekte draad kan natuurlijk ook een gewikkelde (ronde) potentiometer dienst doen (zie dl. 1 — fig. 10); deze neemt minder plaats in, waardoor het
geheel kleiner kan uitvallen.

Samenvatting :
Een brug van Wheatstone bestaat uit vier weerstanden, in een vier
hoek geschakeld; diagonaalsgevvijs zijn twee hoekpunten verbonden
met een galvanometer en twee met een batterij.
De brug is in balans, als de Weerstanden van de ene tak in dezelfde
verhouding tot elkaar staan als de weerstanden van de andere tak;
in dat geval wijst de galvanometer niets aan.

..

In de evenwichtstoestand is het product van de overstaande weer
standen aan elkaar gelijk, zodat de onbekende weerstand gelijk is
aan het product van de aanliggende weerstanden, gedeeld door de
overstaande weerstand.

Vereenvoudigingen kunnen aangebracht worden door één der tak
ken als een gestrekte draad uit te voeren, die ineens in lengte
verhouding geijkt is en als bekende weerstand 10, 100 of 1000
te
kiezen.
’

§ 19.
a.

Over het gebruik en de toepassing van enkele instrumenten.

Algemeen.

Alvorens tot het gebruik van enig instrument over te gaan, dient men zich er eerst
van te vergewissen, wat er gemeten moet worden. Bedoeld wordt, of men een gelijk
stroom- of een wisseIstroommeting verrichten moet (in het laatste geval moet men
er ook op letten of het l.f. dan wel h.f. stromen betreft); of er spanning dan wel
stroom gemeten moet worden; hoe groot die spanning of stroom ten naaste bij
kan zijn en ten slotte, of het misschien noodzakelijk is om op de kwaliteit van de
meter te letten. Door al deze factoren wordt de keuze van het instrument bepaald.
Wat het eerstgenoemde betreft, kunnen we gemakkelijk onthouden, dat er maar één
meter is die uitsluitend voor gelijkstoommetingen geschikt is, n.1. de draaispoelmeter.
Voorts hebben we te onthouden, dat er ook ma'ar één meter is, die uitsluitend voor
wisselstroommetingen te gebruiken is, h.1. de inductiemeter en ten slotte dat alle
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overige metertypen voor beide doeleinden te gebruiken zijn. Men kan dus .ook
memoreren, dat wisselstroommetingen met alle meters — uitgezonderd met de draai
spoelmeter — uitgevoerd kunnen worden en dat men gelijkstroommetingen met alle
meters — uitgezonderd met de inductiemeter — verrichten kan. *)
Omdat meters vaak zó uitgevoerd worden, dat men van buiten niet kan zien op welk
systeem de werking berust,
brengt de fabrikant vaak een
^7777^1
klein onderscheidingsteken op
de schaal aan. Deze onder
b
c
d
e
f
g
h
a
scheidingstekens, die door alle
Fig. 64.
fabrikanten op dezelfde wijze
gebruikt worden, zijn afgebeeld in fig. 64. Respectievelijk stellen ze voor: a weekijzermeter; b draaispoelmeter;
c draaispoelmeter, voorzien van metaal-gelijkrichter; d draaispoelmeter, voorzien van
thermokruis; e hittedraadmeter; ƒ statische meter; g dynamometer; h inductiemeter.

ÊÜ © © V HF * ©

De kennis van het gedrag van een meter is vooral van belang, wanneer men een
meting verrichten moet aan een kring, waarin behalve een gelijkstroom bovendien
nog een wisselstroom vloeit. (Later zal blijken, dat dit in radio-schakelingen veel
vuldig voorkomt.)
Veronderstellen we dat dit laatste het geval is en dat men weten wil hoe groot de
gelijk- en de wisselstroom elk afzonderlijk zijn, dan kan men tot dit doel een draai
spoelmeter en een weekijzermeter (bij lage freguenties) in serie in de kring opnemen.
Gesteld, dat de draaispoelmeter 12 mA aanwijst en de weekijzermeter 1.3 mA, dan
wil dit zeggen, dat de gemiddelde waarde van die samengestelde stroom (dit is
de z.g. ,,gelijkstroomcomponent") 12 mA bedraagt.
De aanwijzing van de weekijzermeter heet effectieve waarde van de gecombineerde
stroom en bestaat, behalve, uit de 12 mA gelijkstroom, bovendien uit de effectieve
waarde van de wisselstroom. Deze laatste bedraagt dan j/132 — 12- =5 mA, het
geen overeenkomt met een topwaarde van ongeveer ‘J’• 5 = ca. 7 mA. We moeten
ons deze gecombineerde stroom dus voorstellen als een sfroom, die „slingert” tussen
een hoogste waarde van 12 -|- 7 — 19 mA en een laagste waarde van 12 — 7 =
5 mA.

Betreffende de tweede opmerking, n.1. dat men eerst dient na te gaan of er span
ning dan wel stroom gemeten moet worden, merken we op, dat daartegen in de
practijk nog al eens gezondigd wordt, zodat het zeker niet uitgesloten moet
worden geacht, dat men vroeg of laat eens een ampèremeter „bij vergissing” als
voltmeter zal aansluiten. Vooral wordt die fout begaan bij z.g. universeel-meters, die
— door gebruikmaking van shunts en voorschakelweerstanden — zowel voor volt
meter als voor ampèremeter in te richten zijn.
Ook het meten van de stroom, die een accu of batterij „geven kan”, zoals de be
ginneling dit meent te moeten onderzoeken, door een ampèremeter rechtstreeks op
de klemmen aan te sluiten, is natuurlijk een onvergeeflijke fout. Wie dit probeert
met een hittedraad- of thermokruismeter zal van zijn instrument niet veel bruikbaars
overhouden.
Het is noodzakelijk zich ervan te overtuigen, dat de meter het gewenste bereik bezit,
daar men anders de meter al gauw kan overbelasten, met de daaraan verbonden
*) Bovenstaand^ opmerkingen”hebben alleen betrekking op de meters, die in dit hoofdstuk be
schreven zijn en dus niet op bijzondere typen, zoals büisvoltmeters e.a.
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bekende nadelige gevolgen. • Een al te groot bereik is evenmin gewenst, omdat de
aflezing daardoor te onnauwkeurig wordt. In het bijzonder geldt dit voor meters
met een kwadratische schaalverdeling, omdat daarbij aan het begin van de schaal
— dus bij kleine wijzeruitslag de schaaldelen het dichtst bij elkaar liggen. Zo zal
de wijzer van een weekijzermeter, die een bereik heeft van b.v. enkele honderden
volts, voor spanningen tot ongeveer 10 volt bijna geen uitslag geven.

Met betrekking tot de laatste opmerking — het in acht nemen van de meterkwaliteit
— zij ver.meld, dat dit alleen noodzakelijk is, als de stroombron een hoge R, bezit
of als zich, ook zonder dit, hoge weerstanden in de kring bevinden, die in .serie
met de meter komen te staan.
Wanneer men b.v. de spanning wil meten van een accubatterij of van een stads
of scheepsnet, dan doet het er weinig toe of men daarvoor een voltmeter neemt
met veel of met weinig ohm-per-volt. Immers, vanwege de lage weerstand van de
stroombron (eventueel ook van het stads- of scheepsnet) *) kan een voltmeter — al
zou deze bij wijze van spreken een paar ampère stroom doorlaten — nimmer een
merkbare spanningsdaling te weeg brengen.
In radio-schakelingen daarentegen kunnen kringweerstanden voorkomen van een paar
honderdduizend ohm of nog groter en wanneer men daarbij niet gebruik maakt van
voltmeters met een zo hoog mogelijk aantal ohm-per-volt, dan blijft er van de
spanning, die gemeten moet worden, niet veel meer over.
Betreffende het gebruik van een wattmeter zij nog opgemerkt, dat deze in een wisselstroomkring uitsluitend het werkelijke vermogen aanwijst, dus v • i' • cos <p.
Om de fazehoek cp te bepalen zou men dus, behalve een wattmeter, bovendien nog
een volt- en een ampèremeter in de keten moeten opnemen (zie dl 1 — § 84).
Stel, de beide laatstgenoemde meters wijzen aan: 120 volt resp. f2,5 ampère (dit
komt overeen met 120-2,5 — 300 VA) en de wattmeter wijst een vermogen aan
van 255 watt, dan berekent men de fazehoek uit:
v • i • cos rp
255
cos cp =-------- .
= 3Q0 = 0,85, hetgeen voor 9? oplevert 31'48'

I
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Samenvatting;:

Alvorens een meter aan te sluiten, dient men na te gaan of hij voor
de juiste stroomsoort geschikt is, of hij voor het meten van de
bedoelde grootheid geschikt is, of het meetbereik niet te klein en
ook niet te groot is en of zonodig het aantal ohm-per-volt hoog
genoeg is.
Vele meters zijn voorzien van een symbool, waaruit men kan zien
op welk systeem de werking berust.

Een draaispoelmeter is alléén voor gelijkstroommetingen geschikt;
een inductiemeter alléén voor wisselstroommetingen; alle overige
meters kunnen voor beide doeleinden dienen.
Als een samengestelde stroom uit een gelijk- plus een wisselstroom
bestaat, dan wyst een draaispoelmeter daarvoor alleen de gelijk-stroomcomponent aan en een inductiemeter alléén de effectieve
waarde van dp wisselstroomcomponent; alle overige meters geven
de effectieve waarde van de gecombineerde stroom aan.
*) Een „net" vormt altijd een groot aantal vertakkingen (dus parallelschakelingen: waardoor de
netweerstand steeds
wordt, naarmate er meer vertakkingen zijn.
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Een ampèremeter, rechtstreeks op de klemmen van een stroombron
aangesloten, veroorzaakt kortsluiting.

Het gebruik van voltmeters met een groot aantal ohm-per-volt is
alleen noodzakelijk wanneer de stroombron een hoge Ki bezit of
wanneer zich in serie met de voltmeter een hoge weerstand bevindt.

Een watt meter
(v • i . cos<p).

b.

wijst

uitsluitend

het

werkelijk

vermogen

aan

Het meten, van weerstanden met volt- en ampèremeter.

Figuur 65 stelt een schakeling voor, die bedoeld is om de grootte van een weerstand
R door meting te bepalen. Op de voltmeter leest men
de spanning Iz af en op de ampèremeter de stroom- •
sterkte /. Uit het quotiënt van de fz en / vindt men
/?
dan, door berekening, de waarde van R.
Zo oppervlakkig beschouwd lijkt deze methode geheel
juist, maar in werkelijkheid wijst de ampèremeter een
te grote stroomsterkte aan (de som van de stromen
door R en door de voltmeter). De aflezing voor ƒ
Fig. 65.
blijkt dus te groot te zijn en daarom levert het quo
tient van V en / een te kleine uitkomst op.

nruir

Onwillekeurig zal meni daarom geneigd zijn, de voltmeter vóór de ampèremeter aan
te sluiten en zo ontstaat dan de schakeling uit fig. 66.
Deze verandering blijkt echter in het geheel geen ver
betering te zijn, want nu wijst de voltmeter een te
grote spanning aan (n.1. behalve de spanning die in
R verloren gaat, bovendien nog de spanningsval in
de ampèremeter) Omdat nu dus V te groot is, levert
het quotiënt van V en / een te grote uitkomst voor
Fig. 66.
R op.

ttuv-

Daar nu de schakeling uit fig. 65 een te kleine waarde voor R oplevert en die uit
fig, 66 een te grote waarde, zou men er toe kunnen komen om eerst de ene schakeling toe te passen en daarna de andere, om ten slotte het gemiddelde van de
beide uitkomsten als de juiste waarde van R aan te nemen.

Dit zou, hoewel erg omslachtig, inderdaad juist zijn, indien de gemaakte fout in het
eerste geval die in het tweede geval geheel compenseerde. Is dit niet het geval dan
levert ook dezè methode geen bevredigend resultaat op.
Meer voor de hand liggend is het om eens na te gaan, hoe groot de fout is, die in
elk der gevallen te verwachten is en daaruit te besluiten, welke van de beide scha
kelingen in een bepaald geval de voorkeur verdient. Ter toelichting van een en
ander dienen enige cijfers.
Stel de.spanning van de batterij is 250 V en de weerstand R is 50000 ft, dan zou
— zonder aanwezigheid van de voltmeter — de (milli)ampèremeter in fig. 65 5 mA
aangewezen hebben. Veronderstellen we, dat de voltmeter een kwaliteit heeft van
250 ^/y (wat toch zo slecht nog niet is) en een bereik tot 400 V, dan laat de
voltmeter bij volle uitslag 4 mA door en bij een uitslag tot 250 V een stroomsterkte
van ;’§g-4 —2,5 mA. Dit heeft tot gevolg, dat de ampèremeter inplaats van 5 mA
een stroom van 7,5 mA aanwijst, dus een 1,5-maal zo grote stroomsterkte. Daardoor

5 Oosterwük, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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wordt de berekende waarde van /? 1,5-maal io klein, dus 33 333 tl inplaats van
50000 tl. (Een behoorlijke fout dus!)

Nu herhalen we de meting met de schakeling uit fig. 66. Daarin wijst de ampère
meter volkomen juist 5 mA aan, maar de voltmeter — die 250 V aanwijst — wijst
te veel aan, want in werkelijkheid staat op de weerstand aangesloten 250 V ver
minderd met de spanningsval in de ampèremeter (/ • Rm). Nemen- we voor Rm 20 S2
aan (dit is een normale waarde voor eeru m i 11 i-ampèremeter met dit bereik), dan is
genoemde spanningsval gelijk aan 0,005-20— 0,1 V. Het blijkt nu, dat de werke
lijke spanning over de weerstand 249,9 V is, terwijl we 250 V gemeten hebben.
De fout is dus ongeveer 0.04%. Deze fout is met de beste wil niet af te lezen en
mag daarom zeker wel verwaarloosd worden.

We hebben in bovenstaand cijfervoorbeeld opzettelijk een hoge spanning en een
lage stroomsterkte gekozen, om te kunnen aantonen, dat in dat geval de schakeling
uit fig. 66 practisch wel als geheel juist mag worden beschouwd. Hadden we daar
entegen de stroomsterkte zeer hoog en de spanning heel laag gekozen, dan was het
resultaat geweest, dat de schakeling uit fig. 65 de kleinste fout opgeleverd had.
Echter komt een geval, waarbij een stroomsterkte van een paar honderd ampères
optreedt bij een spanning vaneen paar milli-volt .nooit voor, zodat we eigenlijk
steeds te maken hebben öf met heteerstgenoemde voorbeeld van hoge spanning en
lage stroomsterkte öf met middelmatige spanningen en stromen. We komen daar
om tot de conclusie, dat de schakeling uit fig. 65 steeds als foutief kan worden
beschouwd, terwijl die uit fig. 66 vrijwel juist is als V groot en / klein is. Voor
kleinere waarden van V en grotere waarden van I moet in elk geval ook de scha
keling uit fig. 66 gebruikt worden, doch zal het aanbeveling verdienen de gemaakte
fout te corrigeren. Dit laatste kan geschieden, door de aanwijzing van de voltmeter
met het product / • R,n van de ampèremeter te verminderen.
Als belangrijke regel dienen we daarom te onthouden, dat de voltmeter steeds recht
streeks over de klemmen van de stroombron aangesloten moet worden.

Samenvatting:
Bij het meten van weerstanden met volt- en ampèremeter, moet de
voltmeter altijd rechtstreeks met de klemmen van de stroombron
verbonden worden.
Geschiedt de meting bij hoge V en lage I dan behoeft geen correctie
plaats te vinden.

Geschiedt de meting bij middelmatige waarden van V pn I, dan moet
de aanwijzing van de voltmeter verminderd worden met de span
ningsvol in de ampèremeter.

c.

De draaispoel-voltmeter toegepast als ohrnmeter.

In fig. 67 is een draaispoelmeter afgebeeld, die deel uitmaakt van een kring, waarin
behalve een batterij, bovendien een paar aansluitklemmen a en b voorkomen, die
kortgesloten kunnen worden met een schakelaar S.
Nemen we aan, dat de meter een bereide heeft tot 6 V en dat de batterij een EMK
van 6 V bezit *), dan zal — bij gesloten schakelaar — de wijzer volle uitslag ver
tonen. Ten opzichte van de weerstand tussen a en b wil dus „volle-uitslag” niets
*) De inwendige weerstand van de batterij zal te verwaarlozen klein zijn t.o.v. de meterweerstand*
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anders zeggen, dan dat zich tussen a en b géén weerstand bevindt.
Derhalve komt volle uitslag van de voltmeter overeen met 0 tussen a en b.
Bij geopende schakelaar — de weerstand tussen a en b is dan
oneindig groot — valt de wijzer op 0 V terug. Een aanwijzing
van 0 V komt dus overeen met co fl tussen a en b.
Voor iedere andere weerstandswaarde tussen 0 -- en co
die men
tussen a en b aansluit, zal — bij geopende schakelaar — de wijzer
een of andere aanwijzing geven, die tussen 0 V en de volle uitslag
in gelegen is.

kiW

Fig. 67.
Sluit men in fig. 67 de weerstand R
R.,tC tussen a en b aan, dan ziet
men gemakkelijk in, dat bij geopende schakelaar een potentiometer over de
batterij gevormd wordt, bestaande uit R,„ en R.,. Is nu b.v. R, gelijk aan 2-R„ ,
dan is de spanningsdeling als 1 staat tot 2, met dien verstande, dat de meter .’ van
de batterijspanning (van de volle uitslag) aanwijst. Is daarentegen R, = • Rnl, dan
is de deling als 2 staat tot 1, zodat de meter bij geopende schakelaar van de volle
uitslag aanwijst.
Met behulp hiervan zal men gemakkelijk onderstaande tabel begrijpen, die aangeeft
hoeveel de aanwijzing met geopende schakelaar bedraagt, in vergelijking tot de uitslag
bij gesloten schakelaar.

R.e = R,n geeft l- uitslag
R.r=2 Rm
„ i „
R.c = 3 R,„ „
± „
R.r=4R..... ±
„
enz.

R.< = Rm geeft
R, = ï R...
R:c = ± Rm

R.. = Jt R„,
enz.

uitslag

i

Terloops zij opgemerkt dat het bovenstaande alleen geldt voor een draaispoelvoltmeter, omdat alleen daarbij de uitslag evenredig is met de stroom, die door
de meter vloeit.
Uit een en ander volgt, nu, dat het altijd mogelijk moet zijn om op de schaal van
een draaispoelvoltmeter een verdeling in „ohms" aan te brengen. Deze verdeling kan
dan zo gemaakt worden, dat men er op kan aflezen het „aantal malen" dat R
groter of kleiner is dan de bekende weerstand Rni.
Maar als RIU een bekend getal is, dan
is het wel zo practisch, dat men direct
4
|
ƒ
5"
het aantal ohms op de schaal er bij
2
1
XLL
1
'
‘
'
1
1
“
‘
6
schrijft. In fig. 68 is een dergelijke schaal
O
6
33 2
met betrekking tot fig. 67 afgebeeld,
2a 'ö
'•5
o
kQ
1,5
o
waarbij verondersteld is, dat Rtn gelijk
cP
Fig. 68.
is aan 6000 n, dus een meter met een
kwaliteit van 1000 n / v. (Men vergelijke
deze schaal met de gegeven tabel).
Een draaispoelvoltmeter, die op een dergelijke manier geijkt is, noemt men een
„direct-afleesbare ohmmeter".

Bij nadere beschouwing van de ohmschaal valt het op. dat de aflezing, tussen twee
schaaldelen in, nooit zeer nauwkeurig kan zijn, vanwege het snelle opklimmen van
de schaal (deze onnauwkeurigheid is hier nog veel ernstiger dan bij een kwadratische
schaal, want de waarden klimmen op tot cc).
Een ander bezwaar, aan het gebruik van de omschreven inrichting verbonden, is,
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dat men altijd de beschikking moet hebben over een batterij, waarvan de spanning
precies overeenkomt met de volle uitslag van de meter, want anders klopt de ohmschaal niet. Ook is het meetbereik van de direct-afleesbare ohmmeter niet te veranderen
en ten slotte brengt het ijken op zichzelf ook weer z’n moeilijkheden mee.

Veel practischer is het daarom de schakeling anders toe te passen en wel zo, dat
men eenvoudig op de reeds bestaande (lineaire!) voltschaal de spanning afleest en
dan 7?.r berekent met behulp van een formule, die hieronder afgeleid is. Een en
ander volgt uit de spanningsdeling.
Noemen we de batterijspanning V { ■— deze wordt aangewezen bij gesloten schake
laar — en de aanwijzing, als /?.<■ met R„i in serie staat,
dus bij geopende schakelaar, V ,, dan is de spanningsval in R.r gelijk aan
—J7 2 (zie fig. 69) en hieruit
volgt:

lil

- K,): V,.

of R.,= |

• R„.

waarvoor men eveneens kan schrijven:

*-(£-■)

Fig. 69.

• /?,„

9

Het gebruik van deze formule levert verschillende voordelen op.

le.

Iedere willekeurige draaispoelvoltmeter — mits de meterweerstand bekend is —
kan voor het doel dienen.
2e. Men behoeft geen extra ijking in ohms aan te brengen.
3e. Men is vrij in de keuze van de batterijspanning; deze behoeft dus in het geheel
' niet overeen te stemmen met het bereik van de meter.
4e. Men maakt gebruik van de voltschaal, die lineair is.
5*. Omdat het quotiënt van V , en Vonbenoemd is, is het niet nodig, dat men de
aflezing eerst herleidt in volts. (Deze opmerking is bedoeld voor meters, die uit
gerust zijn met verwisselbare voorschakelweerstanden en daarom vaak een schaal
met alleen een g ra a d verdeling bezitten.)
6e. Men kan door verandering van Rm — dit geschiedt door verandering van de
voorschakelweerstand — het o h m meetbereik veranderen.
Alles bij elkaar genomen, verdient laatstgenoemde methode zeker wel de voorkeur
boven het gebruik van een direct-afleesbare ohmmeter.

Ter toelichting van het gebruik
van de ohmmeter geven we als
voorbeeld het „doormeten”
van een transformatorwikkeling,
waarbij we dan tevens terug
gekomen zijn op het geval dat
behandeld werd in § 8.
In fig. 70a is de voltmeter recht
streeks op de klemmen p en q van

P

Fig. 70.
■
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van een batterij aangeloten. Op de meter lezen we b.v. af 62 schaaldelen (onverschillig wat die voorstellen). Daarna maken we één der draden los (bij punt q) en
plaatsen de transformatorwikkeling tussen de virijgekomen einden (fig. 706). De
meter wordt nu voor de tweede maal afgelezen; dit zal opleveren 40 schaaldelen.
Stellen we voorts de meterweerstand op 7500 S2, dan is. volgens form. 9 de onbekende weerstand (van de transformatorwikkeling) gelijk aan :

($t^ — 1). 7500 = (1,55

1). 7500 = 4125 n *)

Samenvatting:

Onder een direct-afleesbare olimmeter verstaat men een draaispoelvoltmeter, waarop een ohmschaal aangebracht is. Deze schaal loopt
altijd van o tot 03 (tegengesteld aan de voltschaal), waarby het
getal op de helft van de schaal steeds met de meterwecrstand
overeen moet komen.
De nadelen, aan het gebruik van de direct afleesbare olimmeter
verbonden, kan men ondervangen door de onbekende weerstand te
„berekenen” met een formule, waarvoor twee aflezingen nodig zyn
op een willekeurige voltmeter met bekende RIn.

De voordelen, aan het gebruik van een willekeurige meter verbon
den, zijn: onafhankelijkheid van de batteryspanning; aflezing op de
lineaire schaal en de mogelijkheid om het meetbereik te veranderen.

•) Nadrukkelijk zij opgemerkt, dat bij de afleiding van de formule de Bi van de stroombron ver
waarloosd is, zodat deze meting alléén verricht kan worden met een stroombron, die een lage Bi
bezit (b.v. een accu of een droge batterij).
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HOOFDSTUK III.

Dynamo’s en motoren.

§ 20.

Algemeen.

Onder een „dynamo-machine” — kortweg dynamo — verstaat men een inrichting,
waarmede het mogelijk is, mechanische energie om te zetten in electrische energie.
(Ons licht brandt op de dynamo(’s) van de stadscentrale; denk ook aan de fiets
dynamo). Inplaats van ,,dynamo” gebruikt men wel de naam „generator”. „Genereren”
wil zeggen „opwekken ’.
Uit het bovenstaande volgt, dat een dynamo altijd aangedreven moet worden.
In de practijk wordt voor die aandrijving meestal een stoommachine of turbine ge
bruikt, soms ook wel een verbrandingsmotor.
In hoofdzaak worden de generatoren verdeeld in wisselstroom- en in gelijkstroomdynamo’s.
Aan iedere dynamo onderscheidt men een „anker” en een „veld”. Het anker is dat
deel, waarin de EMK geïnduceerd wordt; „veld" is de algemene benaming
voor het gedeelte, waarin de krachtlijnen opgewekt worden.
De werking van iedere dynamo berust op de inductiewet van Faraday. (In een
geleider, die krachtlijnen snijdt, of in een winding, waarin het aantal omvatte kracht
lijnen verandert, wordt een EMK geïnduceerd; dl. 1 — § 56.)

In tegenstelling met de generator dient een „elëctromotor” — kortweg motor —
om electrische energie om te zetten in mechanische energie. (Denk aan de electrische
tram en aan electrische hefwerktuigen.)
Evenals de dynamo’s worden ook de motoren onderscheiden in gelijkstroom- en
wisselstroommotoren. In het hierna volgende zullen de dynamo’s en motoren afzon
derlijk behandeld worden, uitgezonderd de wisselstroommotoren, die in de radio
techniek sporadisch voorkomen en daarom buiten beschouwing blijven.

Samenvatting:
Een dynamo of generator zet mechanische energie om in electrische
energie; de aandrijving geschiedt met een stoommachine, turbine of
met een verbrandingsmotor.
Men onderscheidt dynamo’s voor gelijkstroom en voor wisselstroom.
De werking van de dynamo berust op de inductiewet van Faraday.

Iedere dynamo heeft een anker en een veld; in het eerste wordt de
EMK geïnduceerd, het laatste zorgt voor de Krachtlijnen.
Een motor zet de toegevoerde electrische energie om in mechanische
energie; men• onderscheidt motoren voor gelijkstroom en voor wis
selstroom.
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§ 21.

De wisselstroomdynamo.

Het principe van de inrichting.

a.

Het principe van de inrichting van een wisselstroomdynamo werd reeds afgebeeld in
fig. 178 (dl. 1 — § 72). Volgens deze voorstelling zou de opgewekte wissel
stroom afgenomen moeten worden van twee sleepringen. Hiertegen bestaat ■— vooral
bij grotere energieën — het bezwaar, dat zich tussen het anker en de buitenketen
de overgangswëerstand bevindt, die er tussen de sleepringen en de borstels bestaat,
waardoor altijd een minder volmaakt contact gevormd wordt.
Om aan dit bezwaar te ontkomen, keert men de zaak eenvoudig om, hetgeen hierop
neer komt, dat niet het veld stilstaat en het anker draait, maar dat men het anker
stil laat staan en het
1
veld laat wentelen. Dit wordt het gemakkelijkst bereikt door
het draaiende veld binnen in en het
anker —
er omheen
— stilstaande
-------------- ------------- aan te brengen.

a

V.
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Fig. 71.

Het principe van deze inrichting is afgebeeld in
fig. 71, waarin het veld, voorgesteld door een stalen
magneet, wentelt tussen een paar vaststaande in
serie geschakelde spoelen. Deze spoelen, waarin de
wisselspanning geïnduceerd wordt, vormen dus het
anker. Omdat die spoelen stilstaan, gebruikt men
er ook de naam „stator" voor, in tegenstelling met
het draaiende gedeelte, dat de naam „rotor" draagt.
Het grote voordeel van deze inrichting is. dat nu
de opgewekte wisselstroom van vaste aansl uit
klem men (P en Q) afgenomen kan worden, waar
door een goed contact gewaarborgd is.

Gaan we na, wat er gebeurt gedurende de tijd,
waarin een volledige omwenteling (360°) van de
magneet plaats heeft, dan blijkt, dat in stand a de
gehele of maximale flux door de windingen omvat
wordt. Na ’ slag (stand b) is de omvatte flux nul.
Na j' slag (stand c) is de toestand weer dezelfde
als in de eerstgetekende stand, maar nu wordt de
flux in tegengestelde zin omvat. Na ‘ slag
(stand d) is de omvatte flux weer nul, om na -j slag
weer maximaal — en in dezelfde zin — omvat te
worden als in stand a. Men ziet gemakkelijk in, dat
bij iedere slag van de magneet de omvatte flux
dezelfde verandering ondergaat en dat deze ongeveer
cosinusvormig zal moeten plaats vinden. Bij de
juiste uitvoering van de verschillende delen der
machine zal die verandering dan ook (ten naaste bij)
wel cosinusvormig zijn. Tussen de punten, waarop
de verbruiksweerstand aangesloten staat, zal dan,
als gevolg van de veranderingen van de omvatte
flux een etnk ontstaan, die sinusvormig ver
andert. *)

*) Reeds eerder (dl. 1 — § 72)‘werd aangetoond, dat door een cosinusvormige verandering
van de omvatte flux een sinus vormige ruik tot stand komt.
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Om het effect van de inrichting zo groot mogelijk te doen zijn, wordt in werkelijk
heid niet een permanente, maar een electromagneet gebruikt, terwijl er bovendien
voor gezorgd wordt, dat de krachtlijnen zoveel mogelijk door ijzer verlopen. Dit
laatste wordt bereikt, door de spoelen van het anker om ijzeren kernen (nokken) te
wikkelen, die deel uitmaken van het „huis" of „gestel" van de machine.
Om tijdens de draaiing van het z.g. „poolrad" gelijkstroom voor de bekrachtiging
te kunnen toevoeren, zijn op de as — doch geisofeerd daarvan en van elkaar — twee
koperen ringen (sleepringen) aangebracht, waarvan de ene in verbinding staat met
het begin en de andere- met het einde van de poolwikkeling (meestal „veldtvikkeling"
genoemd). Een en ander is in principe afgebeeld in fig. 72. Deze figuur toont tevens
het gebruik van een groter aantal veldpolen (8) en een evenredig groter aantal
ankerspoelen of ankerwikkelingen.
We onderscheiden: a. het poolrad; b. de veldspoelen; c. de sleepringen; d. het

Fig. 72.
gestel (maakt in dit geval deel uit van het anker); e. de ankerspoelen; ƒ. onbewikkelde ankernokken. Deze laatste dienen ervoor om het magneetveld, tijdens de
draaiing van het poolrad, constant te houden; zonder de aanwezigheid van deze
nokken zou het veld telkens een ©ogenblikje zwakker worden op de momenten, dat
de polen de lege ruimten tussen twee bewikkelde statornokken passeren.
In fig. 72 (links) is de stand van het poolrad afgebeeld, waarin door de ankerspoelen
de maximale flux omvat wordt. (Volg de gestreepte lijnen !) Hoe, tijdens de draaiing
van het poolrad, de omvatte flux in de ankerspoelen verandert, is er naast voor één
enkele ankerspoel afgebeeld,
Men zal zich misschien afvragen, of het tevoren genoemde bezwaar (van de sleepringen) nu niet eveneens aanwezig is voor de gelijkstroomtoevoer aan het poolrad.
Inderdaad bestaat dit hier , ook wel, doch het is van minder belang, omdat de'energie,
die in de vorm van gelijkstroom aan het poolrad toegevoerd wordt, veel kleiner is
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dan de energie, die in de vorm van wisselstroom aan de klemmen afgegeven wordt.
Men behoeft zich daarover niet te verwonderen, want tot de energietoevoer behoort,
behalve de gelijkstroom, die aan het poolrad toegevoerd wordt, ook nog de energie,
die de aandrijvende stoommachine ontwikkelt.

In fig. 72 zijn de sleepringen (schematisch) om elkaar heen getekend; in werkelijk
heid liggen ze natuurlijk naast elkaar op de as. De contacten, die op de koperen
ringen slepen, worden altijd de ,,borstels" genoemd. Ze zijn uit kool vervaardigd en
worden in z.g. ,,borstelhonders' gevat. Met behulp van een stalen veer, die op de
borstel drukt, wordt een goed
contact tussen sleepring en bor
stel verkregen. De borstel kan, na
versleten te zijn, gemakkelijk uit
de borstelhouder verwijderd wor
den en vervangen worden door
een nieuwe. Aan iedere borstel is
een stukje buigzaam (gevlochten)
koperdraad bevestigd, dat leidt
naar een vaste aansluitklem, waar
aan de gelijkstroom toegevoerd
kan worden ; een en ander is zicht
baar in fig. 73. (Vanwege de grote
Fig. 73.
stroomsterkte, zijn in deze afbeelding twéé koperdraadjes aan een borstel bevestigd).
Waarom de borstels van kool gemaakt zijn, is gemakkelijk te begrijpen. Ten eerste
moet de stof electrisch geleidend zijn en ten tweede moet zij veel zachter zijn dan
het koper, waaruit de sleepringen vervaardigd zijn. De sleepringen zouden anders
eerder slijten dan de borstels, terwijl nu het omgekeerde plaats vindt,

Het feit, dat voor de bekrachtiging van het veld van een wisselstroomdynamo een
afzonderlijke gelijkstroombron nodig is, moet eigenlijk als een onvolmaaktheid be
schouwd worden. Aan boord van schepen wordt dit bezwaar niet gevoeld, omdat
daar toch steeds
vanwege het scheepsnet — gelijkstroom voorhanden is.

Samen vatting:
Wisselstroomdynamo’s zijn altijd zo ingericht, dat de wisselstroom
van het stilstaande deel (stator) afgenomen wordt, van vaste aan
sluit klemmen; de gelijkstroom, voor de bekrachtiging» van het
draaiende veld (rotor), kan via sleepringen toegevoerd worden.
(Soms ook via vaste aansluitklemmen).

Omdat, tijdens de draaiing van het veld (poolrad), de door de ankerspoelen omvatte flux cosinusvormig verandert, ontstaat daarin een
sinusvormige e m k .
Tussen de bewikkelde nokken van de stator kunnen zich ook nog
onbewikkelde nokken bevinden. Het doel hiervan is om de flux
tijdens de draaiing constant te houden.
De energie-toevoer aan een wisselstroomdynamo bestaat voor het
grootste deel uit mechanische energie (wordt toegevoerd aan de as)
' en voor een klein deel uit gelgkstroom-energie (wordt aan het veld
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toegevoerd). De som van deze energieën is groter dan de afgegeven
wisselstroom-energie, want tj < 1.

De borstels zijn gemakkelijk door andere te vervangen. Zij zijn van
kool (zacht materiaal) gemaakt en voorkomen daardoor een vlugge
slijtage van de slcepringen.

Aan iedere wisselstroomdynamo moet steeds gelijkstroom
gevoerd worden, ter bekrachtiging van liet veld.

b.

toe

Het verband tussen frequentie, toerental en poolparen.

Uit de verklaring, die bij fig. 71 gegeven werd, is gebleken, dat bij een twéé-polige
machine één periode van de geïnduceerde wisselstroom ontstaat, tijdens een gehele
slag van de magneet. Dit wil dus zeggen, dat het aantal perioden per slag gelijk
is aan het halve aantal polen of wat hetzelfde betekent, gelijk is aan het aantal
poolparen (p). Heeft de wentelende magneet niet twee maar b v. acht polen (p = 4)
— zie fig. 72 — dan ontstaan per slag 4 perioden. Het aantal perioden per seconde
(hertz) van de geïnduceerde wisselstroom is derhalve gelijk aan het product van
het aantal poolparen en het aantal slagen per seconde. Daar het in de techniek ge
bruikelijk is het toerental (n) van een machine steeds per minuut op te geven, be
draagt het aantal toeren per seconde dus " 60Voor een dynamo, die p poolparen bezit en "/eo slagen per seconde maakt, bedraagt
dus de frequentie van de opgewekte wisselstroom
p

n

f=p-60

10

We zien hieruit duidelijk, dat bij iedere wisselstroomdynamo de frequentie afhankelijk
is van de snelheid waarmede het poolrad draait.
Voorbeeld.
Hoeveel polen zou een wisselstroomdynamo moeten hebben, om bij 2500 toeren per
minuut een wisselstroom op te wekken met een frequentie van 500 Hz ? Hoe groot
zou het aantal toeren moeten zijn om een frequentie van 600 Hz op te wekken ?
Oplossing.

Geg. : n = 2500 ; f = 500 Hz.
Uit form.

Gevr. : aantal polen.

• ƒ = _60 • 500
10 voJgt, datP = 60
-/
—=12.

Als dus p = 12, is het aantal polen (2 p) gelijk aan 24.

Om een frequentie van 600 Hz. te kunnen opwekken zou het aantal omwentelingen
moeten bedragen:
60-ƒ
60 ï^- -361°200 = 3000 omw;/mln.
n=
P

S a,jn en vatting:
Voor iedere wisselstroomdynamo geldt, dat de frequentie van de
opgewekte wisselspanning gelijk is aan liet product van het halve
aantal polen en het aantal omwentelingen per seconde.
Voor een bepaalde machine is de frequentie van de opgewekte wis
selstroom afl>ankelijk van het toerental.
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c.. De regeling van de geïnduceerde emk.

Bij vrijwel iedere dynamo is het een vereiste, dat de opgewekte e m k tijdens het
bedrijf geregeld kan worden.
ƒƒ. ƒ. v
Uit de formule E =
—, waardoor de geïnduceerde e m k in een draad bepaald
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wordt (dl. 1 — § 56), blijkt, dat het gewenschte doel bereikt kan worden door
verandering van u. van / of van IJ.
Een regeling van v (snelheid) is al zeer ongeschikt, omdat men dan tevens de frequentie veranderen zou en die moet onder alle omstandigheden constant blijven.
De spanning regelen met / (draadlengte) is — tijdens het bedrijf — evenmin uit
voerbaar, althans niet in de geest zooals hier bedoeld wordt. Wel worden soms de
statorspoelen in twee groepen verdeeld, die dan ter regeling van de spanning naar
willekeur in serie of parallel geschakeld kunnen worden, maar een continu-regeling
is dit niet. (Zie fig. 86 a en b.)
Blijft ten slotte over de regeling van //. Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar;
integendeel, de ervaring leert, dat dit de methode bij uitstek is om de spanning van
een dynamo te regelen Deze //, dus de sterkte van de veldmagneten, wordt be
paald door de sterkte van de stroom, die door de magneelontwikkeling vloeit (bekrachtigingsstroom) en daar deze laatste weer een functie is van de spanning, blijkt
dus de regeling van de in het anker opgewekte wissel-e rn k te moeten geschieden door
regeling van de gelijkspanning, waarop de veldmagneten aangesloten staan.

Een dergelijke regeling zou kunnen geschieden met behulp van een veranderlijke
weerstand in serie met de veldwikkeling of anders, met behulp van een potentiometer
--------------------------+ over de spanningsbron, waaruit het veld gevoed
———----------------- ------------------ wordt, In- de practijk wordt meestal de laatstgen n n n n n n_
noemde methode toegepast. Principiëel is een en
IJ LJ U U yj LI U
ander afgebeeld in fig, 74, waarin het veld sche
matisch door een enkele spoel voorgesteld is.
In werkelijkheid is zo’n potentiometer geconstrueerd
als een op porceleinen rollen gewikkelde weerstandsFig 74.
draad, die voorzien is van aftakkingen. Deze aftakkingen leiden naar koperen contactnokken, waarover een draai-arm bewogen
wordt. Het spreekt daarbij vanzelf, dat de nauwkeurigheid, waarmee de spanning
regelbaar is, bepaald wordt door het aantal aftakkingen.

Omdat, ter verkrijging van een fijne regeling, dit aantal aftakkingen veel te groot
zou moeten worden, heeft men een andere regelmethode bedacht, waarbij twéé
potentiometers gebruikt worden. Eén ervan is op de boven omschreven manier
gemaakt, doch betrekkelijk „grof” regelbaar; de andere is zo gemaakt, dat een
s c h u i f contact rechtstreeks over de blanke windingen van een gewikkelde weerstandsdraad geschoven kan worden. De regeling met laatstgenoemde potentiometer
kan daardoor „fijn” geschieden. In de practijk worden deze potentiometers, in over
eenstemming met hun constructies, aangeduid met de namen „grofregelaar" en
„fijnregelaar".
Behalve dat de ene potentiometer grover regelt dan de andere, is ook hun aantal
ohms zeer verschillend en wel zo. dat de weerstand van de grofregelaar veel meer
ohms bedraagt dan die van de fijnregelaar. Om een en ander met cijfers te verdui
delijken, zullen we aannemen, dat de grofregelaar 900.fi en de fijnregelaar 100 fi
weerstand bezit (deze waarden zijn overigens geheel willekeurig aangenomen) en
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we veronderstellen voorts, dat de grofregelaar tien contacten heeft (dus in negen
stukken van 100 2 verdeeld is; zie fig. 75). Grof- en fijnregelaar vormen dan te
zamen tien weerstanden van 100 2,
0*
l(=220 V
waarover de aangelegde spanning
V x = 220 V tussen A en B zich
90051
100 51
verdeelt in tien gelijke delen van 22
V. Het zal nu duidelijk zijn, dat bij
verdraaiing van de draaiarm van de
grofregelaar naar rechts, de spanning
tussen P en Q sprongsgewijze bij
ieder volgend contact 22 V daalt.
Om echter ook op iedere andere
waarde, die daartussen gelegen is,
Fig. 75.
te kunnen instellen, is het contact
van de fijnregelaar direct schuifbaar
over de weerstandsdraad aangebracht. Door verschuiving van dit contact kan men
dus de spanning tussen P en Q geleidelijk 22 V veranderen.

Men ziet nu gemakkelijk in, dat de spanning tussen P en Q nul wordt, als de draai
arm van de grofregelaar geheel naar rechts staat en de schuif van de fijnregelaar
geheel naar links. In de getekende stand in fig. 75 bedraagt de spanning tussen P
en Q dus bijna 220 volt.

*

Nu dient men nog, om van het bovenstaande een geheel juist begrip te hebben, op
het volgende te letten. Stel, dat gevraagd wordt, de spanning tussen P en Q. dus
Vin te stellen op 77 volt. Gemakshalve gaan we dan uit van de stand, waarin
de spanning tussen P en Q geheel nul is, dus, waarbij de beweegbare contacten van
grof- en fijnregelaar zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst zijn. Van deze stand
uit wordt het contact van de grofregelaar drie plaatsen naar links verzet (dit komt
overeen met 3 • 22 = 66 V). Er ontbreken nu nog 11 V aan en deze worden verkregen door het contact van de fijnregelaar tot op de helft van de weerstand naar
rechts te verschuiven.

Deze redenering is echter alleen dan juist, wanneer tussen de klemmen P en Q
niets aangesloten is, dus de weerstand tussen P en Q — naar buiten beschouwd —
oneindig groot is. In werkelijkheid is
100-X*--------dit niet het geval, want tussen P en Q
f
bevindt zich de bekrachtigingsspoel van de
veldmagneet van de wisselstroomdynamo.
Wanneer we de weerstand van die veldspoel eens stellen op 800 2, dan wordt
de toestand, zoals deze schematisch in fig.
~ 77K
;
76 voorgesteld is. A is hier de plaats van
de draai-arm van de grofregelaar en B die
220 7
van de schuif van de fijnregelaar. De weerFig. 76. *)
standsstukken van de beide regelaars, ge
leden tussen A en B, zijn aangeduid met
x, zodat de overblijvende stukken tezamen (1000-—x) ohm bedragen. De vervan-
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gingsweerstand tussen A en B bedraagt nu
*) In deze figuur 100 — m te veranderen in 1000 —o,-.
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800-x
— ohm. De spanningsval hierin
800 -j-x

i

1

is 77 V en in de resterende (1000
x) ohm gaat de overige 220
verloren.
Uit een en ander volgt de spanningsvergelijking
I 800 ■ x \

-77=143 V

(m^Hiooo-^77:H3-

Dit levert voor x op 457
, hetgeen dus hierop neerkomt, dat
u itgaande van
de stand, waarin de spanning tussen P en Q nul is — de draai-arm van de grofregelaar vier contacten naar links verzet moet worden (4 maal 100 ^) en de schuif
van de fijnregelaar iets over de helft naar rechts, n.1. 57
(Vergelijk deze uit
komsten met die in het vorige geval).
Uit het bovenstaande is dus gebleken, dat welliswaar de bekrachtigingsspanning
voor de veldstroom toeneemt, wanneer de beweegbare contacten van de grof-en
fijnregelaar verder uit elkaar geplaatst worden en afneemt als men ze naar
elkaaj toe beweegt, maar de spannig verandert niet evenredig met de ver
plaatsing der contacten. Om b.v. op halve spanning tussen P en Q in te stellen,
zullen de cóntacten niet op de helft van de weerstanden geplaatst moeten worden,
maar verder uit elkaar.

Samenvatting:
Tijdens het bedrijf van een dynamo moet de spanning, die opgewekt
wordt, veranderd kunnen worden; principiëeel kan dit geschieden
met het toerental, met de lengte van de ankerdraad en met de
sterkte van de veldmagneten. Alleen het laatstgenoemde komt in
aanmerking, want de draadlengte kan men niet veranderen en het
toerental mag men niet veranderen, daar anders „f” niet constant
blijft.

De regeling van de bekrachtigingsspanning geschiedt met twee
potêntiometers, „grofregelaar” en „fijnregelaar”, die onderling in
serie staan.

Het principe van de regeling komt hierop neer, dat de grofregelaar
veel meer weerstand bezit dan de fijnregelaar. Door de geringe
spanningsval in laatstgenoemde zijn nauwkeurig alle spanningen te
verkrijgen, gelegen tussen die, welke met de grofregelaar instel
baar zijn.

Omdat de weerstand tussen de beweegbare contacten van grof- en
fijnregelaar — naar buiten beschouwd — niet oneindig groot is, ver
andert de bekrachtigingsspanning niet recht-evenredig met de ver
plaatsing der contacten.

d.

De klauivveld-dynamo.

De in deze paragraaLbesproken
wisselstroomdynamo dient in de practijk als voedings
paragraaf'besprok'
bron voor de radio-zender. Later zal blijken, dat het — met het oog op de uitge
zonden signalen
/gewenst is, dat de frequentie van de opgewekte wisselstroom
ongeveer 500 Hz bedraagt. Dit getal is vrij hoog in vergelijking tot de frequentie,
die bij stadscentrales opgewekt wordt (50 Hz). Vergeleken bij een 50-perioden machine
moet een 500-perioden machine, bij hetzelfde aantal poolparen, tienmaal zo snel draaien
of, bij hetzelfde toerental, tienmaal zo veel poolparen bezitten (Zie form. 10).
Nu is het toerental naar boven enigszins begrensd, omdat anders de constructieve
moeilijkheden, ook met betrekking tot de aandrijvende motor, te groot zouden worden.
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Meestal is de constructie gebasseerd op een toerental van 3000 per minuut, in welk
geval de machine, ter opwekking van een frequentie van 500 Hz, tien poolparen of
twintig polen bezitten moet. Om bij dit grote aantal polen niet te vervallen in te
grote afmetingen van de machine, heeft men — speciaal voor de 500-perioden ma
chines — bijzondere constructies bedacht. Deze bestaan hierin, dat niet iedere pool
een afzonderlijke veldwikkeling krijgt, maar dat alle polen met één gemeenschappe
lijke veldspoel bekrachtigd worden. Weliswaar moet deze ene spoel naar even
redigheid meer ampèrewindingen bezitten, maar toch wint men zeer veel aan plaats
ruimte, waardoor het geheel compacter van vorm wordt en daardoor kleiner van
afmeting. Er bestaan twee constructies, die in overeenstemming met hun uiterlijke
vorm „k/auu>i>e/cf-dynamo” en „nokkenrad-dynamo" genoemd worden. De laatste
wordt soms ook wel aangeduid als „machine met draaiend ijzer".
De inrichting van de klauwveld-dynamo blijkt wel het beste uit fig. 77, waarin twee
in-elkaar-grijpende klauwraderen afgebeeld zijn. De bekrachtigingsspoel ligt in de ring
vormige holle ruimte tussen de klauwen opgesloten.
Schematisch is de veldspoel met enkele cirkelvormige
draden weergegeven. De beide uiteinden van deze
spoel lopen elk naar een sleepring. Men zal de
noodzakelijkheid van sleepringen onmiddelijk inzien,
wanneer men bedenkt, dat de veldspoel verplicht
is met de klauwen mee te draaien. Twee koolborstels, die op de ringen slepen, zorgen tijdens de
draaiing voor de toevoer van de gelijkstroom, die
nodig is voor de bekrachtiging van het veld.
Wanneer men zich, ondanks de afbeelding in fig. 77,
geen juiste voorstelling van dit poolrad maken kan,
dan is misschien een goede vergelijking, dat de
Fig. 77.
,,vingers” (polen) van de beide klauwraderen op
dezelfde manier in elkaar grijpen als de vingers van
onze handen, wanneer we die „vouwen”. Aan de omtrek van het poolrad treffen
we dus afwisselend noord- en zuidpolen aan, zooals in de figuur voor slechts enkele
polen met /V en Z aangegeven is.
Mogelijk verwekt deze figuur de schijn, alsof de krachtlijnen die van iedere noord
pool uitgaan, zich onmiddellijk zijdelings zullen afbuigen naar de naburige zuidpolen.
Dit is echter geenszins de bedoeling en dan ook slechts in zeer geringe mate het
geval. Zooals wel duidelijk zal zijn, moet de flux, alvorens in de zuidpolen terug te
keren, eerst door de ankerwindingen gaan. Dit kan echter alleen plaats vinden, als
de flux radiaal uit de noordpolen treedt. Men bereikt dit, door de luchtspleet
tussen het poolrad en het anker veel kleiner te maken, dan de. ruimte tussen twee
op elkaar volgende polen. Een en ander is duidelijk zichtbaar in fig. 78 die, van
terzijde gezien (in de asrichting), het poolrad met daar omheen de stator (het anker)
weergeeft. De sleepringen zijn, evenals in fig, 72, weer óm elkaar heen getekend;
van de zuidpolen zijn alleen de zijranden ‘— tussen de noordpolen in — zichtbaar
(figuurlijk gesproken: de vingertoppen); de veldspoel, die binnen in de beide
„klauwen" opgesloten ligt, is met het gespikkelde cirkelvlak aangeduid. (Vergelijk
dit met fig. 77).
Een merkwaardigheid bij deze dynamo is, dat de beide lagerschilden uit een nietmagnetisch materiaal vervaardigd zijn. Zou men ze nl. uit ijzer vervaardigen, dan
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vormden de lagerschilden en het gestel van de dynamo een magnetische kortsluiting en
zouden de krachtlijnen niet meer via de klauwen en de luchtspleten verlopen.

Zooals de fig uur toont, bezit de stator evenveel nokken (die alle bewikkeld zijn)
als het poolrad polen. Alle statorspoelen staan met elkaar in serie. Men ziet, dat
in de getekende stand alle spoelen de
maximale flux omvatten, derhalve is dit
juist het moment, waarop de inductiestroom 'in alle statorspoelen tegelijk)
van richting wisselt (dl. 1 —, fig. 131),
De geïnduceerde wisselstroom wordt
van de statorspoelen afgenomen door
middel van vaste aanslui tk lemmen,
waartoe aan de buitenkant van het ge
stel een z.g. „klemmenbordje" aange
bracht is (zie fig. 78 rechts).
Voorts kan men gemakkelijk uit de
figuur opmaken, dat telkens, wanneer
één p o o 1 p a a r voorbij een stator
spoel gegaan is, de inductiestroom één
periode volbracht heeft. Derhalve moet,
overeenkomstig form. 10, elk der beide
klauwen 10 vingers hebben, om bij een
toerental van 3000 per min. een frequ
entie te kunnen opwekken van 500 Hz;
de stator bezit in dat geval dus 20
Fig. 78 *)
bewikkelde nokken.

c

Een afbeelding van een klauwvelddynamo, tezamen met de aandrijvende motor,
toont fig. 79. Boven (links) staat het omhulsel of z.g. „huis" van de dynamo en de

9.

z.

ió

■

Fig. 79.
motor tezamen (aan elkaar bevestigd). Hiervan behoort het linker deel tot de
dynamo. Onder het gecombineerde huis is het draaibare binnengedeelte afgebeeld,

♦) Het woord „nol.-lwtid" in deze figuur te veranderen in „l. bui weid".
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bestaande uit het klauwrad (links) en het anker van de aandrijvende motor (rechts).
Direct aan dit anker zit de z.g. „collector" vast, waarover meer in § 22a. Geheel
rechts op de as zijn de beide sleepringen zichtbaar; de draden, die de sleepringen
met de veldspoel verbinden, lopen binnen door de (holle) as.
Rechts naast het gecombineerde huis van dynamo en motor zijn de delen, waaruit
dit opgebouwd is nog eens afzonderlijk, in zij-aanzicht, afgebeeld. Van deze beide
delen is het linker de stator (het anker) van de wisselstroomdynamo; duidelijk zijn
de nokken zichtbaar met de spoelen, waarin, door het draaiende klauwveld, de
wisselspanning geïnduceerd wordt.
Omdat, volgens de afbeelding, de wisselstroomdynamo en de aandrijvehde gelijkstroommotor gezamenlijk op één as aangebracht zijn (men noemt dit ook wel „directgekoppeld"), wordt voor een dergelijke combinatie of agregaat de naam „motorgenerator" gebruikt.
Samenvatting:

De dynamo, die gebruikt wordt als voedingsbron voor de radio
zender, moet een 500-perioden-maéhine zijn.

Deze hoge frequentie vereist een groot aantal polen. Ter vereenvou
diging van de constructie worden al deze polen bekrachtigd met één
gemeenschappelijke veldspoel.

Men onderscheidt twee typen: de „klauwveld-dynamo” en de „nokkenrad-dynamo”.

Bij de klauw.veld-dynamo zijn sleepringen noodzakelqk voor de toe
voer van de gelijkstroom aan de veldspoel; de geïduceerde wissel
stroom wordt (van de stator) van vaste aansluitklemmen afgeno
men.
De lagerschilden van de klauwvelddynamo moeten uit een niet-magnetisch materiaal vervaardigd zyn, ter voorkoming van magnetische
kortsluiting.
Een combinatie van een motor en een dynamo — op één as aan
gebracht — wordt een „motorgenerator” genoemd; de bevestiging
op één as wordt aangeduid met „direct-gekoppeld”.

De nokkenrad-dynamo. (Machine met draaiend ijzer.)

I

Men kan zich dit type het beste uit het voorgaande ontstaan denken, door — in
gedachten ■— de „vingers” (van de klauwen) terug te buigen, zover, dat ze loodrecht
op de as komen te staan en ze dan een stuk in te korten. Op die manier ontstaat
, —-y-.
r— -.1
het z.g. „nokkenrad" dat afgebeeld is in fig. 80. Om■ Zy-1------------ (n
k
dat hier de nokken niet in elkaar behoeven te grijpen,
||
|
|
i
is het evenmin nodig, dat de aan weerszijden liggende
nokken ten opzichte van elkaar verspringen.
N
Denkt mei; zich nu om het massieve cylindrische ge
J
deelte, dat tussen de nokken gelegen is, een bekrachFig. 80.
tigingsspoel aangebracht, dan zal, indien er een stroom
door die spoel gestuurd wordt, het nokkenrad gemag
netiseerd worden. Deze magnetisatie vindt zodanig plaats, dat alle nokken, die aan
de ene kant van de spoel (veldspoel) gelegen zijn, gelijknamig gemagnetiseerd worden
(b.v. alle noordpolen), terwijl alle nokken aan de andere kant van de spoel dan
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zuidpolen zullen worden. In fig. 81 is een en ander in doorsnede weergegeven. De
verticale arcering in de nokken wijst er op, dat deze gelamelleerd zijn, om het
ontstaan van wervelstromen tegen te gaan.
Het bijzondere van deze constructie is nu o.a, hierin gelegen, dat de veldspoel niet
vast om het cylindrische middenstuk gewikkeld is, maar dat er tussen
i
de spoel en
het cylindrische gedeelte een kleine ruimte ge
veldspoel
ruimte fóL._
nokken
nokken
\
laten is (zie figuur). Hierdoor kan, tijdens de
*
\
'
W
V
draaiing van het nokkenrad, de veldspoel stil
\
as \
week/j zenen
blijven staan. Dezeveldspoelstaat vastgeklemd [
cylinder ~
in het gestel van de dynamo (zie fig. 84); dus
behoeven de uiteinden van deze spoel niet aan
7V|
e .
sleepringen verbonden te zijn, maar inplaats
ruimte
veldspoel
daarvan zijn vaste aansl uitpunten aange
Fig. 81.
bracht (fig. 85). Goed beschouwd draait dus van
het veld alléén het ijzer en de veldspoel staat stil, vandaar de benaming „machine
met draaiend ijzer".

z

De inrichting van de stator blijkt ten dele uit fig. 82, die een zij-aanzicht weergeeft.
De andere zijde, waar de zuidpolen zich bevinden, is daaraan volkomen gelijk,
(Duidelijkheidshalve is de vaststaande
veldspoel weggelaten) We zien, dat
de stator even veel bewikkelde nok
ken heeft, als het poolrad polen. (De
on bewikkelde nokken laten we even
buiten beschouwing.) Om in te zien dat,
bij draaiing van het poolrad, een wissel
spanning in de statorspoelen geïndu
ceerd wordt, beschouwen we eerst het
rad, zooals dit afgebeeld is in fig. 82.
In deze stand zenden alle polen hun
gehele flux door de statorspoelen. Na
een kleine verdraaiing — in dit geval
over een hoek van 22?» graad — zenden
alle polen hun flux door de onbewikkelde
nokken, hetgeen omgekeerd zeggen wil,
dat de statorspoelen dan in het geheel
géén flux omvatten. Na een verdraaiing
van wederom 22'., graad is de eerstge
noemde toestand opnieuw ingetreden en
Fig. 82. *)
omvatten de statorspoelen andermaal de
maximale flux. Dit verschijnsel herhaalt zich periodiek en wel zo, dat telkens na 45
graden verdraaiing van het poolrad, de omvatte flux in de statorspoelen een veran
dering ondergaat van nul tot maximum om dan weer te dalen tot nul. Bij het rad
uit fig. 82, dat 8 pool paren bezit, zal — in alle statorspoelen tegelijk — deze
periodieke verandering acht maal per één omwenteling van het rad plaats vinden.
In fig. 83 (boven) is deze verandering van de omvatte flux afgebeeld. waarbij tevens
verondersteld is, dat die verandering sinusvormig plaats vindt.
Beschouwen we één periode (oè>) van de veranderlijke flux, dan blijkt, dat deze eerst

r

*) Het woord Jdauwuëlii" in deze figuur te veranderen in „nuld.em-ad".
6 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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1
toeneemt van o tot a, om daarna weer af te nemen van a tot b. De e m k, die
daardoor in de statorspoelen geïnduceerd wordt, is volgens de regel van Maxwell
(dl. 1 ■— § 57) bij een toenemend aantal krachtlijnen tegengesteld gericht aan
die, welke geïnduceerd wordt door een af nemend aantal. Dit blijkt dan ook duidelijk
uit het verloop van die emk. welke onder de veranderlijke flux afgebeeld is.

...O ”

rr,

1
...........
o
< V¥¥¥ V¥Vj

o

1 slag (p=8)
Fig. 83.

De tijdstippen, waarop de e m k haar maximum bereikt, vallen (volgens de theorie
uit §58 — dl. 1) samen met de momenten, waarop de flux het snelst verandert;
in fig. 83 is dit bij c en bij d. Het eigenaardige is nu, dat de flux niet van richting
wisselt, terwijl de geïnduceerde emk het wèl doet. Hier blijkt dus weer duidelijk, dat
de emk niet bepaald wordt door de flux, maar door de veranderingen van de flux.
Uit hetgeen onder fig. 83 vermeld
staat (1 slag; p —8), blijkt, dat
form. 10 ook op dit type zonder
meer van toepassing is.
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Fig. 84.

Dezelfde opmerking, die tevoren
gemaakt werd in verband met de
lagerschilden van de klauwveld
dynamo, geldt ook hier voor de
nokkenrad dynamo. Deze moeten
dus uit een niet-magnetisch mate
riaal vervaardigd zijn, bijv, uit
'aluminium. In fig. 84 ziet men
gemakkelijk in, dat ijzeren lager
schilden, via het gestel van de
dynamo, een magnetische kort
sluiting zouden vormen, waardoor
er geen krachtlijnen via de nokken
zouden verlopen.

Om een indruk te krijgen van de gehele inrichting is in fig. 84 een doorsnede-overlangs getekend. Hierin is a het cylindrische middenstuk van het nokkenrad (het
draaiend ijzer); b de veldspoel, die los is van a, maar vastgeklemd zit in het
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dynamohuis (ƒ); c zijn de gelamelleerde nokken van de rotor en e idem van de
stator; d zijn de statorspoelen. Ter verduidelijking is, volgens de aangenomen
stroomrichting in de veldspoel, met gestreepte lijnen, het verloop van de flux aan
gegeven. Daar verondersteld is, dat de machine acht poolparen bezit, zijn er dus
ook acht bundels krachtlijnen, waarvan er in de figuur slechts twee met streeplijnen
aangegeven zijn.

-

I

De tevoren genoemde onbewikkelde nokken van de stator, welke tussen de bewikkelde in gelegen zijn, hebben geen principiële betekenis. Wanneer ze echter niet
aanwezig waren, dan ontstonden er tussen de bewikkelde nokken open ruimten en
dan zou, telkens als de polen van het rad die openingen passeerden, een verzwak-

toevoer

afname^tr.

0 erie.

I

Fig, 86.

Fig. 85.

king van de flux ontstaan, hetgeen allerminst de bedoeling is. Men dient dus goed
in te zien, dat tijdens de draaiing, de door de statorspoelen omvatte flux wél
verandert, maar dat de flux zélf onveranderd blijft.
De aansluitingen van deze machine komen alle uit op een z.g. „klemrnenbordje"
b.v. volgens fig. 85. Twee van deze klemschroeven dienen voor de toevoer van de

Fig. 87.
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gelijkstroom naar de veldspoel. De draden, die (van buiten af) naar deze beide
klemschroeven toe lopen, komen van de draaiarm van de grofregelaar en van het
schuifcontact van de fijnregelaar (fig 75).
De statorspoelen zijn in twee groepen verdeeld. De spoelen die tegenover de noordpolen
liggen, staan alle in serie met elkaar en hebben dus gezamelijk twéé aansluitklenimen.
Hetzelfde geldt voor de andere groep, die tegenover de zuidpolen ligt, In fig, 86
zijn beide groepen schematisch met twee enkele spoelen aangeduid. Men ziet in
deze figuur, hoe het mogelijk is om. door verplaatsing van de koperen verbindingsstroken tussen de klemschroeven, de afgenomen wisselspanning naar willekeur op
b.v. 1 10 V of 220 V in te stellen. Voor een bepaalde zender doet men die keuze
eens en voor altijd; de genoemde (effectieve) spanningswaarden zijn bedoeld als de
hoogst bereikbare, dus bij volle bekrachtiging van de veldspoel. In fig. 86a staat
het klembordje dus ingesteld op een maximum bereikbare wisselspanning van 220 V
effectief.
Tenslotte toont fig. 87 een foto van de gehele inrichting. Het bovenste gedeelte
stelt voor het buitenaanzicht van het huis van de generator (links) en van de aandrijvende motor (rechts), De roosterachtige dekplaat (in het midden) zorgt voor
ventilatie; op deze plaats bevindt zich de afscheiding tussen de generator en de
motor.
Vóór de machine staat het draaibare binnenwerk. Het linker deel is het nokkenrad
van de dynamo; het rechter deel het anker met de collector van de aandrijvende
gelijkstroommotor.
Samenvatting:

Het nokken rad bestaat uit een cylindrisch stuk week-ijzer, aan beide
zijden voorzien van een aantal nokken.
Het cylindrische stuk week-ijzer is niet gelamelleerd, de nokken
zijn het wel.
Het nokkenrad heeft aan de ene zijde alleen noordpolen en aan de
andere zijde alleen zuidpolen.

De spoel, die het nokkenrad bekrachtigt (veldspoel), draait niet
met het rad mee, maar staat vastgeklemd in het gestel van de
machine.
Omdat de veldspoel stil staat, zijn géén sleepringen nodig; de veldstroom wordt toegevoerd aan vaste punten.
Het draaiende deel van deze machine vertegenwoordigt niet het
complete poolrad, doch alleen het ijzer ervan, vandaar de imam
„draaiend yzer”.
De statorspoelen kunnen in twee groepen verdeeld zijn, die eens en
voor altijd hetzij in serie of parallel geschakeld worden.

De flux, die door de statorspoelen omvat wordt, keert niet van
richting om, maar neemt wel toe en af; in de statorspoelen ontstaat
dan — niettegenstaande de flux steeds dezèlfde richting behoudt —
toch een wisselspanning.

De ruimten tussen de bewikkelde statornokken zijn opgevuld met
onbewikkelde nokken. Deze dienen er alleen voor om de flux (van
het nokkenrad) tijdens de draaiing constant te houden.
De lagerschilden van de nokkenrad-dynamo moeten uit een niet-inagnetisch materiaal vervaardigd zijn, ter voorkoming van magnetische
kortsluiting.
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§ 22.
a.

De gelijkstroomdynamo.

De ankerconstructie en de betekenis van de collector.

1

Het is ons bekend, dat door draaiing van een winding in een homogeen magnetisch
veld (zie dl. 1 — fig. 178), een sinusvormige wisselspanning ontstaat.
Misschien klinkt het vreemd, wanneer wij zeggen, dat een gelijkstroomdynamo opge
bouwd is uit een groot aantal van zulke windingen, die alle in hetzelfde veld wentelen.
Men zal dan onwillekeurig geneigd zijn te zeggen, dat er geen principieel verschil
kan bestaan tussen een gelijkstroom- en een wisselstroomdynamo. In zekere zin is
dit ook juist, want wanneer men iedere winding van het anker van een gelijk
stroomdynamo op zichzelf beschouwt, dan blijkt, dat daarin inderdaad een sinus
vormige emk tot stand komt. Dat het desondanks mogelijk is een gelijkspanning
van de machine af te nemen, komt door de manier waarop de windingen op het
anker aangebracht zijn en door het gebruik van een bijzonder schakelapparaat
{„collector ’ geheten), waardoor het contact tussen de windingen en buitenketen,
tijdens de draaiing, voortdurend^gewijzigd wordt.
De meest primitieve inrichting van een gelijkstroomdynamo zou kunnen bestaan uit
één enkele winding, waarvan de uiteinden verbonden zijn met de „stroken” of
„lamellen” van een collector. (Zie fig. 89.) Zoals uit deze figuur blijkt, is de collector
een cylindervormig (koperen) voorwerp dat — in het onderhavige geval — uit twee
helften bestaat, die onderling geïsoleerd zijn De isolatie — in de figuur met een
dikke zwarte lijn aangegeven — bestaat meestal uit mica. Op de collector slepen de
in fig. 73 afgebeelde „borstels". die in verbinding staan met de buitenketen (ƒ?»<)•
Van het magneetgestel zijn in fig. 89 alleen de polen afgebeeld. In werkelijkheid
bestaan deze polen uit een „poollichaam” (fig. 88a), dat met bouten bevestigd is aan
de binnenzijde van het „huis” of „gestel” (fig. 88d). Op het poollichaam wordt de
„pooltvikkeling” of „bekrachtigingsspoel" (fig. 886), ook wel „ueldspoel” geheten,
aangebracht. Tenslotte wordt van voren op het poollichaam de z.g, „poolschoen”

a

b

c

d

e

Fig. 88.
(fig. 88c) bevestigd. De pool 1 i c h a m e n zijn meestal massief, de pools ch oenen
daarentegen a Itijd gelamelleerd Van het geheel is in fig. 88e een doorsnee-tekening
gegeven. Het verloop van de flux (door de polen en het gestel), is met twee gestreepte lijnen aangegeven; het verdere verloop (door het anker) is, evenals het anker
zelf, weggelaten.
Wanneer we ons nu bepalen tot de enkele winding in fig. 89, dan is, op het getekende tijdstip, de geïnduceerde EMK in de winding juist nul. De omvatte flux is
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wel maximaal, maar de verandering er van is op
goed op de stand van de winding ten opzichte van de
dat in deze stand, waarbij de geïnduceerde EMK nul
de flux staat en het contact tussen de buitenketen
verwisselt.

dit moment nul. (Let daarbij
veldrichting!) Het blijkt n.1.,
is, de winding loodrecht op
en de collectorstroken juist

Een ogenblik later, als de
winding de neutrale lijn*)
nog maar even gepasseerd
is, begint de omvatte
flux te veranderen (af te
nemen) en ontstaat er in
de winding een EMK.
die dan nog maar heel
klein is.
Naarmate de winding
verder draait, neemt de
s n e 1 h e i d, waarmee de
omvatte flux verandert —
dus ook de geïnduceerde*'■
EMK — toe (sinusvor
Fig. 89.
mig), om na een kwart
slag maximaal te zijn; in deze stand omvat de winding dus géén krachtlijnen. Daarna
neemt de EMK weer af en als de winding bijna een halve slag gedraaid is, nadert
de EMK weer de waarde nul.
Voor de hierboven genoemde drie standen is de collector (de winding zelf is ge
makshalve weggelaten), van voren gezien, afgebeeld in fig. 90a, b en c. Er onder is,
telkenmale met een dunne
halve-sinuslijn, het verloop
van de /LV/v gedurende die
halve slag afgedeeld, terwijl
de EMK, op het be
schouwde tijdstip, met
een dikke verticale lijn er
in aangegeven is. (Om de
draaiing beter te kunnen
volgen is de ene collectort
t
helft gearceerd.)
Fig. 90.

t

Past men op fig. 89 de drievingerregel toé (rechterhand), dan blijkt, dat de gearceerde collectorstrook, gedurende
de beschouwde halve slag, positief was ten opzichte van de andere strook (zie fig.
90a, b en c). Zodra echter de winding de neutrale lijn gepasseerd is, keert de pola
riteit om. Dat wil zeggen, in fig. 90d is de gearceerde strook niet meer positief
maar negatief.
Zou nu iedere strook steeds met dezelfde borstel in verbinding blijven staan, dan
zou — telkens na een halve slag — de stroom door /?„ van richting omkeren. Men
ziet echter in fig. 90 duidelijk, dat dit niet het geval is, want tegelijk met het ompolen van de collectorstroken, verwisselt ook het contact tussen de stroken

*) Denkbeeldige lijn, getrokken door het middelpunt van het anker en loodrecht op de veldrichting.
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en de
( borstels '). ^Zo is in fig. 90 de bovenste borstel steeds positief en de onderste
steeds negatief. (Zie -f- en — )• De stroom door /<„ blijft daardoor steeds dezèlfde
richting behouden en ver
/i
loopt nu volgens fig. 91.
Inderdaad is dit een gelij kstroom (keert niet van rich
ting om), maar een zuivere
gelijkstroom is het aller
Fig. 91.
minst. Laatstgenoemde is
met deze inrichting wel te
„benaderen”, maar daarvoor moeten veel meer windingen aangebracht worden en
ook meer collectorstroken.
Allereerst zij opgemerkt, dat de windingen gelijkmatig aan de omtrek van het anker
verdeeld zijn en aangebracht zijn in z.g. „ankcrgleuven". Het ankerlichaam zelf, dat
gelamelleerd is, is opgebouwd uit ronde blikken, die aan
de omtrek rechthoekige uitsparingen bezitten. Een groot
aantal van zulke blikken worden op elkaar gestapeld,
echter zo, dat de rechthoekige uitsparingen precies boven
elkaar komen te liggen; ze hebben dan het uiterlijk van
een cylindervormige trommel, met de tevoren genoemde
gleuven aan de omtrek (fig. 92). In verband met de vorm
noemt men zo’n anker een „trommelanker" 2). Bij iedere
Fig. 92.
gelijkstroomdynamo is dit anker steeds het draaibare deel.
En rest nu de vraag, hoe de windingen in de gleuven aangebracht en met de collectorstroken verbonden moeten worden, opdat aan de borstels een spanning ontstaat,
die de zuivere gelijkspanning zooveel mogelijk nabij komt.
We zouden ons daartoe kunnen voorstellen dat niet één maar twee windingen tussen
de polen wentelen en dat die windingen loodrecht op elkaar staan (fig. 93). Het
zal dan duidelijk zijn, dat in èlk dezer windingen een wisselspanning ontstaat, die,
via de collector, zich naar buiten voordoet als een pulserende gelijkspanning en

Ö£VVV\

O

O

Fig. 93.

t
Fig. 94a 94b.

welke spanningen derhalve elk voor zich veranderen overeenkomstig de afbeelding
in fig. 91. In overeenstemming met de ligging van de beide windingen ten opzichte
van elkaar, zullen de pulserende spanningen eveneens 90° na elkaar ontstaan. In
1) Men noemt het punt, waar de stroom van richting wisselt, ook wel het punt van „connnutatie"
(dit betekent verruiling of verwisseling}. Daarom wordt de „collector" soms ook wel met de naam
„commutaiur" aangeduid.
2) De eerste dynamo-machines hadden een ring-vormig anker, dat naar de samensteller een
„Gramme-rlng" genoemd werd.
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fig. 94a zijn beide spanningen, a
functie van de tijd, voorgesteld. (Ter onderscheiding is de ene dunner getekend dan de andere).
Nu is het intussen de bedoeling, de beide windingen zodanig
via de collector —
met elkaar te verbinden, dat de spanningen uit fig. 94a in serie op R „ werkzaam
zijn. De resulteerende spanning, die aan de borstels optreedt (klemspanning van de
dynamo), vindt men nu, door in fig. 94a telkens de momentele waarden der af
zonderlijke spanningen bij elkaar op te tellen, zoals dit in de figuur voor een paar
tijdstippen gedaan is !). Het is niet moeilijk in te zien, dat de klemspanning (in dit
geval van twéé windingen) dan verlopen zal volgens fig. 94 b, die de optelling
voorstelt van de twee spanningen uit fig. 94a.
Hoewel dit nog steeds geen zuivere gelijkspanning is, zijn wij deze toch meer
nabij gekomen dan met één winding het geval was. Zouden we nu het aantal
windingen nóg eens verdubbelen en
14
de nieuwe windingen tussen de reeds
ba
aanwezige aanbrengen, dan veroor
zaken die nieuwe windingen even
eens een spanning volgens fig. 94b.
o*~
Deze spanning en de reeds aanwezige
c
spanning, verlopen dan — ten op
zichte van elkaar — volgens fig. 95a.
Mits alle windingen op de juiste
manier — via de collectorstroken,
waarvan er nu méér dan twee zijn —
o
met elkaar verbonden worden, treedt
t
Fig. 95a en 95b
aan de borstels weer de som der
spanningen uit fig. 95a op en dit
geeft op de bekende manier de
spanning uit 95b -). Deze laatstgevonden spanning pulseert weer
minder dan de spanningen in fig. 94b.
Men ziet nu gemakkelijk in dat,
indien het aantal windingen maar
groot genoeg is, de klemspanning
O
van de machine de gedaante van een
zuivere
gelijkspanning sterk benaderen
Fig. 96.
zal (fig. 96). De kleine verandering,
die ondanks het grote aantal windingen toch altijd nog aanwezig blijft, noemt
men de „rimpel". De frequentie van deze rimpelspanning wordt bepaald door het
product van het aantal ankergleuven en het aantal omwentelingen per seconde.
Deze rimpel, die in werkelijkheid zeer klein kan zijn (b.v. minder dan 1% van de
totale spanning), kan in de meeste gevallen geheel buiten beschouwing blijven, zodat
het dan de schijn heeft alsof de machine een zuivere gelijkspanning opwekt.

a

t

b

ló

T

Intussen zal de vraag gerezen zijn, hoe nu eigenlijk de windingen — via de collec
torstroken — met elkaar verbonden moeten worden. Bij voorbaat zij opgemerkt,
dat het aantal mogelijkheden zeer groot is en dat het ons te ver zou voeren, daar
diep op in te gaan. Om echter enig begrip te krijgen van de manier, waarop
een gelijkspanning ontstaat, zij het beginsel hieronder in het kort toegelicht.
1) B.v. cu -f- eb
cc. (Meet het voor de andere punten zelf na.)
2) B.v. Ou 4- Ob = O c.
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Fig. 97a stelt een cylinder voor (het anker), waarop enkele lijnen getrokken zijn
(de windingen.) Als men de loop van de draad nauwlettend volgt, dan blijkt, dat
er als het ware „lussen aan de omtrek van de cylinder beschreven worden. Men
spreekt in zo’n geval van een „lustuikkeltng". Wanneer men van deze lussen een
„uitslag" maakt, dan ontstaat fig. 97b ’).
Tekent men van fig. 97a een zijaanzicht.
dan is het gebruikelijk om de verbindingen
van de lussen, via de collectorstroken,
door gebogen lijnen voor te stellen. (Zie
fig. 98.) De gestreepte lijnen stellen daarin
de draden aan de achterzijde van het an
ker voor. Deze figuur, die een zij-aanzicht
voorstelt van een twee-polige machine
Fig. 97.
met slechts acht draden aan de ankeromtrek (vier windingen) geeft dus een klemspanning, die volkomen overeenkomt met
fig. 956, want ook die heeft betrekking op vier windingen ).

O

a

b

Om nu te kunnen inzien, dat een gelijkspannirJg
ontstaat, volgt men de stroom door /{ , , die bij de
minborstel de machine intreedt. Het blijkt dan,
dat er twéé wegen open staan: de ene leidt over
de draad, die met 8 genummerd is. de andere over
5. In de draden zijn ook de stroomrichtingen aan
gegeven (drie-vinger-regel; rechterhand). Volgt men
nu de ene weg, dan komt men van de minborstel
1 op de plusborstel; de andere
over 8 — 3 — 6
tJIRj—
weg voert van de minborstel, over 5 — 2 — 7 — 4,
Fig. 98.
eveneens naar de plusborstel. Blijkbaar is dus de
ankerwikkeling verdeeld in twee parallelgeschakelde
helften. Schematisch wordt dit voorgesteld door:

. .
min borstel

■I

5

3-6
2
7 -

1
A

plusborstel

Men moet de zaak dus zo begrijpen, dat de spanning, die aan de borstels optreedt,
opgebouwd is uit de som der spanningen, die in de draden 8 — 3 —■ 6 en 1 af
zonderlijk geïnduceerd worden (of wat hetzelfde is, in de draden 5 — 2 — 7 en 4),
In het algemeen geldt, dat de totale spanning gelijk is aan de som der momentele
spanningen, die, op een bepaald tijdstip, opgewekt worden in de draden, die onder
één pool gelegen zijn.
Evenwel is de bijdrage van iedere draad niet evenveel; dit komt, omdat ze zich
op verschillende plaatsen onder de polen bevinden, Zo is fig. 98, op het tijdstip
dat de tekening weergeeft, de bijdrage van 2 en 3 groter dan van 1 en 4, eveneens
van 6 en 7 groter dan van 5 en 8. (Men vergelijke, in verband hiermede, ook fig. 90.)
Draait nu het anker volgens de aangegeven richting, dan wordt de spanning in de
draden 8 en 4 geleidelijk nul; daarentegen neemt in 1 en 5 de spanning toe (ook
in de overige draden wijzigt zich de spanning). Dit moment, waarop de spanningen
in 8 en 4 nul geworden zijn, is het tijdstip, waarop de stromen in die draden van

1) Men kan zich fig. 97 < uit fig. 97»/ ontstaan denken, door het anker over een plat vlak te rollen
en tegelijk de draden op het vlak achter te laten.
2) Duidelijkheidshalve zijn in figuur 98 de ankergleuven weggelaten en de draden öp het anker
getekend.
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richting omkeren, terwijl tegelijkertijd die draden ieder voor zich overgaan tot de
andere ankerhelft. Na 45° verdraaïng (uitgaande van de stand in fig. 98), is de
oestand weer precies dezelfde als in de tekening aangegeven is, waarbij alleen de
^nummers van de draden veranderd zijn *). Het behoeft zeker geen toelichting, dat de
overgang van de toestand in fig. 98 tot de laatgenoemde gelijkwaardige toestand,
juist de oorzaak vormt van het ontstaan van de „rimpel’'.

Behalve de voorstelling volgens fig 98 kan men het verloop
van de stromen ook uitstekend volgen door gebruik te
maken van de manier, die in fig. 97b aangegeven werd. Dit
is, voor de toestand uit fig. 98, afgebeeld in fig. 99. Deze
1
tekening is zo bedoeld, dat de borstels met
en de polen
1
stil blijven staan, terwijl de draden met de collectorstroken
zich in de (bovenste) pijlrichting bewegen. Wanneer men
deze laatste figuur nog eens opnieuw tekent met alle draden
Fig. 99.
’/s slag verschoven, dan kan men zich ervan overtuigen,
dat de borstels op de juiste plaats staan. Laatstgenoemde stand zal dan blijken het
tijdstip weer te geven, waarop de beide borstels van collectorstrook verwisselen.
Een duidelijke afbeel
ding van een bewikkeldgelijkstroomanker
toont fig. 100. Men
ziet aan de ene kant
de draden in de gleu
ven verdwijnen en aan
de andere kant er weer
uit komen. Op ver
schillende plaatsen zijn
bandages om de draden
Fig. 100.
aangebracht om te
voorkomen, dat deze uit de gleuven zouden slingeren. Geheel rechts is de collector
zichtbaar die, vanwege de vele ankerdraden, uit zeer veel smalle (onderling geïsoleerde) stroken bestaat. Het gedeelte links, dat voorzien is van vleugels, is een
ventilator, die tijdens de draaiing voor luchtkoeling zorgt.
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Samenvatting:
In iedere winding van een gelijkst roomdynamo (op zichzelf beschouwd) wordt een sinusvormige e m k geïnduceerd.

Beschouwt men de sinusspanningen (van alle windingen) als functie
van de tgd, dan blijkt, dat iedere spanning t.o.v. de vorige en van de
volgende een weinig in de faze verschoven is.
Op ieder tijdstip is de resulteerende spanning gelijk aan de som der
momentele waarden; deze som levert steeds byna dezelfde uitkomst
op.
De geringe verandering, die de spanning van een gcl^kstroom
dynamo bezit, wordt „rimpel” genoemd; de frequentie van deze
•; Het verdient aanbeveling, dat men zelf de juistheid hiervan onderzoekt, door fig. 98 een paar
maal opnieuw te tekenen, maar dan na 45° respectievelijk 90° verdraaiing en er zelf de stroom
richtingen in aan te geven. Hetzelfde geldt met betrekking tot fig. 99.
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rimpel (ten minste een paar honderd H z) hangt af van het aantal
ankcrgleuven en van het toerental.
Bij iedere gelijkstroomdynamo staat het veld stil en draait het
anker.

f

Dat aan de klemmen van de machine een gelijkspanning ontstaat,
komt door de aanwezigheid van de collector en door de manier,
waarop de ankerdradcn via de collector met elkaar verbonden zijn.
Op iedere tijdstip is de totale spanning gelijk aan de som der span
ningen, die op dat moment opgewekt worden in de draden, die onder
één pool gelegen zijn.

De collector bestaat uit wigvormige koperen stroken (lamellen),
die onderling — door mica — geïsoleerd zijn.
Het anker van een gelijkstroommachine is gelamelleerd; het is
samengesteld uit z.g. „ankerblikken”, die aan den omtrek „tanden”
bezitten; tussen deze tanden bevinden zich de „ankcrgleuven”,
waarin de draden gelegd worden. Overeenkomstig de vorm spreekt
men wel van een „trommel-ankcr”.

b. Ankerreactie, borstelverschuiving en hulppolen.
In de hiervoor behandelde theorie werd uiteengezet, dat de commutatie telkens plaats
vindt op het moment, waarop een winding de neutrale lijn passeert en dat het
daarom noodzakelijk is — ter voorkoming van het ontstaan van vonken —, dat de
borstels in de neutrale lijn geplaatst worden. Wanneer in fig. 101 de richting van
het magneetveld (van N naar Z) door de hori
zontale pijl voorgesteld wordt, dan zou dus PQ
de neutrale lijn moeten zijn en stonden de borstels
op hun juiste plaats.
Deze redenering gaat echter alleen op, wanneer
het veld uitsluitend door de magneet-spoelen
veroorzaakt werd, hetgeen, zoals straks blijken
zal, niet meer het geval is, indien er stroom
door het anker vloeit, dus bij een belaste
machine.
Zodra op de klemmen van een dynamo een belastingsweerstand aangesloten wordt, vloeit door
het anker een stroom en vormt zich als gevolg
daarvan in het ankerijzer óók een veld. Dit veld,
Q
dat we hierna het „ankerveld" zullen noemen,
Fig. 101.
stelt zich met het tevoren genoemde magneetveld
tezamen tot een gemeenschappelijk veld, waarvan de richting gevonden xyordt door
toepassing van het parallelogram van krachten.

Wanneer we, overeenkomstig de in fig. 101 aangenomen draai- en veldrichting. de
stroomrichting in de ankerdraden aangeven, dan blijkt, dat in de linker ankerhelft de
stromen van ons af vloeien en derhalve in de rechter ankerhelft naar ons toe. Door
toepassing van de handpalmregel (dl. 1 — § 55) vindt men, dat de noordpool van
het ankerveld bij Q komt te liggen de de zuidpool bij P. Het ankerveld is dan
binnen in het anker gericht van P naar Q. In fig. 102 is de richting van dit
ankerveld met een naar-beneden-gerichte pijl aangegeven. De resultante van de
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horizontale en de verticale pijl is met een punt-streep pijl voorgesteld en deze geeft
nu de richting aan van de krachtlijnen in het anker.
Geven we nu opnieuw de neutrale lijn met PQ
aan, dan blijkt, dat deze, ten opzichte van de
afbeelding in fig. 101, een weinig in de draai
richting verschoven is (/_ y in fig. 102). Vanzelf
sprekend staan de borstels nu niet meer op de
juiste plaats doch moeten eveneens, om op de
lijn PQ te komen, in de draairichting ver
schoven worden; men spreekt daarom van
,, borstelversch uiving".

N

Tegelijk met het verschuiven van de borstels
verandert echter ook weer de richting van het
ankerveld; immers, de richting van het ankerveld
Fig. 102.
wordt altijd aangegeven door de lijn, die de borstels
met elkaar verbindt. Een en ander is afgebeeld
P
in fig. 103. Wanneer we aannemen, dat de bor
stels daarin wèl op hun juiste plaats staan, dan
moet de neutrale lijn (PQ) loodrecht op de re
sultante R staan en dan moet de hoek, die door
R en A gevormd wordt. 90" zijn, want A loopt
evenwijdig aan PQ.
De richting, die R heeft, geeft nu aan, hoe de
krachtlijnen van de noordpool — door het ankerijzer — naar de zuidpool verlopen. Vanzelfsprekend
wijkt deze richting eenzelfde hoek van de oor
spronkelijke veldrichting af, als de nieuwgevormde
neutrale lijn maakt met de eerstbeschouwde. De
Q
hoek, waarover de borstels verschoven moeten
Fig. 103.
worden, blijkt dus overeen te komen met de
B
hoek, waarover de veldrichting verschoven is.
/
Dit verschijnsel, dat de krachtlijnen door het
/
ankerijzer — bij een belaste dynamo — een andere
/
richting aannemen dan bij een onbelaste dynamo
het geval is, wordt „ankerreactie" genoemd. Deze
Fig. 104.
ankerreactie openbaart zich dus als een verschuiving van het veld en men spreekt daarom van „veldverschuiving”.
In theoretische beschouwingen over dit onderwerp gaat men nog een stap verder en
denkt zich de vector A in fig. 103 ontbonden in twee andere vectoren, die loodrecht
op elkaar staan. (De richting van de resultante R verandert daardoor natuurlijk niet).
Deze gedachtengang is slechts bedoeld om er duidelijker door te doen uitkomen,
welke invloed het ankerveld op de werking van de machine heeft.
Het blijkt n.1. uit fig. 104, dat het ankerveld, waarvan A de richting aangeeft, ver
vangen kan worden door een flux <1> t , die tegengesteld gericht is aan het magneet
veld (B) en in een flux <!></, die loodrecht of dwars staat op het magneetveld.
Dienovereenkomstig gebruikt men voor de ontbondenen de benamingen „tegenveld"
respectievelijk „dtvarsueld". Het blijkt nu duidelijk uit de figuur, dat het tegenveld
een verzwakking van het magneetveld veroorzaakt en daardoor dus een vermindering
van de geïnduceerde EMK- Het dwarsveld daarentegen blijkt de oorzaak te zijn van
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de veldverschuiving. Immers, wanneer men eerst de vector 13 met het stuk
ver
mindert en daarna hun verschil meetkundig bij <(>,/ optelt, dan vindt men weerde
resultante R.
Uit een en ander ziet men gemakkelijk in, dat een te grote borstel verschuiving een
te grote component <!>/ oplevert, waardoor het magneetveld verzwakt en de EMK
afneemt. We dienen daarom met de borstelverschuiving vooral niet verder te gaan
dan nodig is, om het vonken op te heffen.
Men zal zich nu afvragen, hoe het in de practijk mogelijk is, precies de hoek van
borstelverschuiving te vinden. Dit geschiedt echter vrij eenvoudig en het antwoord
op deze vraag sluit tevens in, waaróm de borstels verschoven moeten worden.
Wanneer we het als onvermijdelijk beschouwen, dat de breedte van een borstel
groter moet zijn dan de isolatie tussen twee collectorstroken *), dan ligt daar tevens
in opgesloten, dat telkens, als de isolatie onder de borstel doorgaat, twee collector
stroken — via de borstel — even kortgesloten moeten staan (zie fig. 105). Hetzelfde
geldt dus ook voor de ankerwindingen die met deze stroken in verbindingj staan.
De sterkte van de kortsluitstroom, die daardoor in zulk een winding ontstaat, wordt
bepaald door E M K. die op dit tijdstip in de winding werkzaam is en deze is nul
op het moment, dat het vlak van de winding samenvalt
y— borstel
met de neutrale lijn, dus in het commutatiepunt Staan
lamel
de borstels nu niet in de neutrale lijn, dan ontstaat de
/solat/e
kortsluiting op een moment, dat er een kortsluitstroom
vloeit en dit veroorzaakt, bij het verbreken van de kort
gesloten winding, vonken tussen borstel en collector.
Vanzelfsprekend is dit voor de collector zeer nadelig en
Fig. 105.
daarom is het noodzakelijk, dat de borstels in de neutrale
lijn geplaatst worden. Immers, daar is de geïnduceerde ENK nul en is de winding,
op het moment, dat de kortsluiting plaats vindt, een oogenblik stroomloos. Men
vindt de juiste stand nu proefondervindelijk door de borstels zó lang te verschuiven,
totdat het vonken zo gering mogelijk is.
Aan het bovenstaande is altijd nog een bezwaar verbonden. De noodzakelijkheid,
dat de borstels verschoven moeten worden, is n.1. een gevolg van de aanwezigheid
van het ankerveld en dit laatste is weer evenredig met de belastingstroom. Wanneer
dus, bij een bepaalde belasting, de borstels goed geplaatst zijn, dan treedt opnieuw
vonken op, als de belastingstroom groter of 'kleiner wordt, Daarom dient men de
borstelstand, bij iedere verandering in de belasting, te herzien. Tot dit doel moeten
de borstels gemakkelijk verstelbaar zijn. Dit wordt constructief als volgt bereikt:
de „borstelhouders" zijn aan een z.g. „borstelbrug" gemonteerd, die in of tégen de
draairichting verstelbaar is en dan met een schroef vastgezet kan worden. Echter
blijft hiermede het tevoren genoemde bezwaar van na-regeling nog bestaan.

Alleen dan, wanneer de neutrale lijn bij * verschillende belastingstoestanden op haar
plaats blijft, kan men de borstels eens en voor altijd op hun juiste plaats instellen
en behoeft dus de borstelstand niet meer gewijzigd te worden. Een en ander heeft
men bereikt door het aanbrengen van een extra stel magneetpolen. Deze zijn zó
opgesteld, dat zij een flux veroorzaken, die gelijk doch tegengesteld gericht
is aan het in fig. 102 aangegeven ankerveld (verticale pijl). Zulke extra polen noemt
*) Ware dit niet het geval, dan zou de kring telkens verbroken worden als de isolatie onder de
borstel doorgaat en dat mag in geen geval.
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men „hulppolen '. Zij zijn altijd veel kleiner dan de veldmagneten. In fig. 106 is (in over
eenstemming met de richting van het ankerveld in fig. 102) de polariteit van de
hulppolen aangegeven, die nodig is, om het ankerveld op te heffen. Nu blijft alléén
het veld van de hoofdmagneten over, dus komt de richting van de neutrale lijn
overeen met die van de gestreepte lijn in fig. 106
en dit is dezelfde richting als van de lijn P Q in
figuur 101.
Opdat, bij verschillende belastingtoestanden, het
veld van de hulppolen het ankerveld blijft com
penseren, moet de sterkte van de hulppolen even
redig met het ankerveld, dus evenredig met de
ankerstroom. veranderen. Dit wordt op eenvoudige
wijze bereikt, door de hulppolen te bekrachtigen
mét de ankerstroom. Wordt dan de ankerstroom
b.v. tweemaal zo groot, dan wordt niet alleen het
ankerveld, maar ook het veld van de hulppolen
tweemaal zo sterk en blijven beide velden elkaar
compenseren.

Fig.

106.

De hierboven behandelde theorie over borstelverschuiving en hulppolen geldt eveneens voor de gelijkstroommotoren. In fig. 79
(geheel rechts) is het gestel van de gelijkstroommotor, die dient voor aandrijving
van de klauwvelddynamo, afgebeeld. Duidelijk ziet men (in verticale richting) de
hoofdmagneten en horizontaal (links en rechts) de hulppolen.

Samenvatting:
Indien een winding in een veld wentelt, zal de indue.tiest room commuteren (van richting wisselen) bij het passeren van de neutrale
lijn. De winding staat op dit tijdstip juist loodrecht op de flux.
Bij een onbelaste machine wordt het anker alleen gemagnetiseerd
door het veld van de magneetpolen; bij een belaste machine daaren
tegen wordt het anker (door zijn eigen windingen) bovendien nog in
dwarsrichting gemagnetiseerd; dit geeft een veldverschuiving
(ankerreactie) en dienovereenkomstig een verplaatsing van de neutrale-lijn.

Ter vermijding van vonken, moeten de borstels, bij belasting van de
dynamo, in de draairichting verplaatst worden, om in de neutrale
lijn te blijven.
Zodra de borstels verschoven zijn, staat het ankerveld niet meer
loodrecht op het magneetveld; het kan daarom ontbonden worden in
een component, die tegengesteld gericht is aan het magneetveld en
in een component, die loodrecht op het magneetveld staat (resp.
„tegenveld” en „dwarsveld” geheten). Het tegenveld geeft vermin
dering van de geïnduceerde E M K ; het dwarsveld is de oorzaak van
de veldverschuiving. De borstels moeten vooral niet verder ver
schoven worden dan nodig is om het vonken op te heffen, daar
anders, behalve het optreden van vonken, de E M K afneemt.

Het vonken ontstaat, doordat iedere winding, bij het passeren van
de neutrale lyn, een kort moment (via de borstel) kortgesloten staat.
Daarom moet die kortsluiting bij voorkeur plaaats hebben, als de
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geïnduceerde E M K in die winding — dus ook de kortsluitstroom
— nul is. De juiste borstelstand wordt op het gezicht bepaald, n.I.
bij minimum vonken.
Omdat het ankerveld evenredig is met de belastingstroom, moet de
borstelstand aangepast worden aan de belasting. Dit na-stellen
behoeft niet te geschieden als de machine voorzien is van hulppolen.
Deze worden bekrachtigd met de ankerstroom en heffen daarom
voortdurend bet ankerveld op.

c. De inrichting van serie-, shunt- en compounddynamo's.
Bij de behandeling van de wisselstroomdynamo’s werd er reeds op gewezen, dat,
ter bekrachtiging van het veld, gelijkstroomenergie nodig is. Hetzelfde geldt nu ook
voor de gelijkstroomdynamo. Laatstgenoemde biedt echter tegenover de wisselstroom
dynamo dit voordeel, dat er gelijkstroomenergie opgewekt wordt, zodat een
deel van die opgewekte energie gebruikt kan worden om het veld te bekrachtigen,
Dit kan gemakkelijk geschieden, daar de energie, die nodig is voor de veldvoeding,
slechts een klein percentage van de opgewekte energie beraagt.
Men onderscheidt in hoofdzaak twee typen van gelijkstroommachines. Bij de ene
soort staan het veld en de verbruiksweerstanden in serie met het anker, zodat alle
door dezelfde stroom doorlopen worden; men spreekt dan van een „seriedynamo".
Bij de andere soort worden de veldspoel en de verbruiksweerstanden parallel aan
het anker geplaatst; alle staan nu op dezelfde spanning aangesloten en men noemt
dit een ,,shuntdynamo''. In fig. 107 is het principe van de serie-dynamo afgebeeld,
terwijl daarnaast de schematische voorstelling gegeven is. In fig. 108 is hetzelfde
getekend met betrekking tot de shuntdynamo.
Wanneer we in het volgende de ankerstroom met /„ aanduiden, de magneetstroom
met lm en de belastingstroom met /, dan zal men gemakkelijk kunnen inzien, dat
voor de seriedynamo geldt
/„ = /», = ƒ; bij de shuntdynamo
daarentegen
is
la = l,a -f- /. Om' het ener
gieverlies in de veldspoelen zo laag mogelijk te
houden, moeten die van de
serie dynamo een kleine
weerstand en die van de
shuntdynamo een grote
Fig. 107.
weerstand bezitten. Dit
is gemakkelijk als volgt in
te zien. Bij de seriedynamo
is de afgegeven energie gelijk
> aan ƒ2 •
en is de energie,
'u die in de veldspoel verloren
gaat, gelijk aan I2-Rin. In
beide vormen is / - even
groot, dus wordt de energieverhouding bepaald door
de
weerstandsverhouding.
Wanneer we (als voorbeeld)
Fig. 108.
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de energie, die in de veldspoel verloren gaat, op 1% stellen van de afgegeven
energie, dan zou in overeenstemming hiermee /?,,, slechts l°/o van Rh mogen zijn.
Bij de shuntdynamo daarentegen kunnen diezelfde energieën voorgesteld worden
J/2
J/2
door
respectievelijk
. Hier zou dus, bij eenzelfde percentage, R
honderd
Km

maal zo gróót moeten zijn als R
Hoewel genoemd percentage hier geheel wille
keurig gekozen is. blijkt toch voldoende, waaróm de weerstand van de veldspoel bij
een seriedynamo klein en bij een shuntdynamo groot moet zijn
De kleine weerstand wordt bij de seriedynamo verkregen, door de veldspoel te
wikkelen van weinig windingen dik draad. Bij de shuntdynamo handelt men om
gekeerd en wikkelt de veldspoel van veel windingen dun draad. Letten we nu nog
even op het aantal ampèrewindingen (AIP) dan blijkt, dat bij de seriedynamo A
groot en // klein is en bij de shuntdynamo A klein en IE groot; derhalve kunnen
de veldspoelen van beide dynamo's hetzelfde aantal ampèrewindingen bezitten. Ove
rigens zal later blijken, dat dit aantal AlE niet onder alle omstandigheden constant is.

Wanneer men een en ander aandachtig gevolgd heeft, zal men bemerkt moeten
hebben, dat een gelijkstroomdynamo, zo zonder meer, nooit een /: ,1/ K ontwikkelen
kan. Immers, er is nog geen magneetveld! Weliswaar wordt het veld veroorzaakt
door de ankerstroom (of een deel ervan), maar dan moet er toch eerst een ankerstroom zijn om het veld te kunnen veroorzaken en zoolang er geen veld is, blijft
de E M K — dus ook de ankerstroom — achterwege.
Een nieuwe machine, die nog nooit gebruikt is, doet dan ook inderdaad niets, wanneer
men het anker laat draaien. In de fabriek wordt echter iedere machine eerst beproefd
en daarbij wordt op de veldspoel even een gelijkstroombron aangesloten. Zodra
daardoor de eerste krachtlijnen ontstaan zijn, ontwikkelt de machine een zwakke
E M K. die een kleine stroom tengevolge heeft en waardoor het veld weer iets
sterker wordt. Zo groeien de EMK en'/ gestadig aan, totdat ze hun normale
waarde
behorende bij een bepaalde grootte van /?,, — bereikt hebben.
Na deze eerste in-bedrijf-stelling komt de machine dan later steeds uit zichzelf „op
spanning". Dat dit zo is, hebben we alleen te danken aan het remanent-rnagnetisrne,
dat, na de eerste bekrachtiging, altijd (in stroomloze toestand) aanwezig blijft; zónder
dit remanent-rnagnetisrne zou er dus niets gebeuren.
Het zal wel zonder meer duidelijk zijn, dat het niet willekeurig is. wélke draaiinrichting men kiest. Zou de machine in de verkeerde richting aangedreven
wordent dan verdwijnt daar
door het remenent-magnetisme
en komt de machine niet op
spanning, ook niet meer, wan
neer men de draairichting daarna
omkeert. In zo'n geval moeten
de polen even met een gelijk
stroombron opnieuw bekrach
tigd worden.
Uit een en ander is ons gebleken,
dat bij een bepaalde polariteit
van de machine een bepaalde
Fig. 109.
draairichting behoort en dat
deze draairichting altijd moet worden aangehouden.
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Behalve de hiervoor genoemde serie- en shuntdynamo's bestaan er ook machines,
waarbij een deel van de veldwikkeling in serie met het anker en een deel er van
parallel aan het anker geschakeld staat. Men spreekt in zo’n geval van een ,,compound-dynarno”. (Compound = samengesteld). De principe-schakeling en de schematische voorstelling zijn in fig. 109 naast elkaar afgebeeld. Ook hierin bestaan weer
verschillende variaties, die we echter hier achterwege zullen laten. Over de eigenschappen van deze en de tevoren besproken serie- en shuntdynamo’s komen we in
de volgende paragraaf terug.

S a m en vatting:

Bij iedere dynamo moet het veld met gelijkstroom bekrachtigd wor
den; bij een gelijkst roomdynarno zorgt de machine zélf voor deze
bek rachtigingsst room.

Men onderscheidt serie-, shunt- en compounddynamo’s. Bij de eerste
staan de veldwikkeling en Ru in serie op het anker aangesloten. Bij
de tweede staan de veldwikkeling en Ru parallel op het anker. Bij
de compounddynamo staat een deel van de veldspoel in serie met
en een deel parallel aan het anker.
Bij de seriedynamo gaat dé gehele ankerstroom door de veldspoel;
bij de shuntdynamo vloeit slechts een zeer klein deel van de anker
stroom door de veldspoel.

Om do verliezen in de veldwikkeling zo klein mogelijk te houden,
wordt de veldspoel van een seriedynamo uit weinig windingen dik
draad gewikkeld; bij de shuntdynamo bestaat deze uit veel windin
gen dun draad. Beide spoelen kunnen even veel AW bezitten.

Dat een dynamo — bij draaiing van het anker — uit zichzélf op
spanning komt, is een gevolg van de aanwezigheid van het remanent-magnetisme; zónder dit gebeurt er niets.
Bij een bepaalde polariteit behoort een zekere draairichting. Als de
draairichting verkeerd gekozen wordt, verdwijnt het remanentmagnetisine en komt de machine niet meer op spanning; de polen
moeten dan opnieuw bekrachtigd worden.

d.

De eigenschappen van serie-, shunt- en compouddynamo's.

Het gedrag van de hierboven genoemde dynamo's leert men kennen aan de hand
van de z.g. belastingskarakteristieken.
Onder de uitwendige- of belastingskarakteristiek van een dynamo verstaat men de
grafiek, die het verband weergeeft tussen de klemspanning en de belastingstroom,
dus V=
deze lijn wordt zo genoemd, omdat de uitwendige toestand er door
gekarakteriseerd wordt. De kennis van het verloop van de belastingskaraktefistiek
. stelt ons in staat, om na te gaan, welke invloed de belastingstroom op de klemspanning van de dynamo uitoefent.
Om de balastingskarakteristiek te bepalen, wordt
bij constant toerental — Rn op
verschillende waarden ingesteld en na iedere instelling de stroomsterkte en de klemspanning gemeten. Twee bij-elkaar-behoorende waarden / en Vu leveren dan telkens
één punt van de gevraagde karakteristiek op.
Hoe zo’n lijn voor een seriedynamo verlopen zal, is gemakkelijk na te gaan. Als
Ru = co, is de kring verbroken en loopt er géén stoom (/ — 0). De magneten
worden dan ook niet bekrachtigd en er zou dus geen E i\l K ontwikkeld worden.
7 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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1
indien de magneten geen remanent-magnetisme bezaten. De aanwezigheid van het
laatstgenoemde heeft echter tot gevolg, dat er toch een (kleine) EMK ontstaat;
deze E M K is in dit geval tevens gelijk aan de klemspanning, want bij open-kring
(nullast) zijn klemspanning en EMK indentiek. (Dl. 1 —§7). In fig. 110 is de EMK.
veroorzaakt door het remanent-magnetisme, aangeduid met (Ja.
Om nu het verloop van de belastingslijn beter te kunnen volgen, zullen we eerst
nagaan, wat er, bij toenemende stroomsterkte, met de EMK gebeurt. Hoe groter I
wordt, des te groter wordt het aantal A lï' van de magneten en des te sterker wordt
de flux. Een sterkere flux geeft echter weer een grotere EMK, zodat bij toenemende
/, ook de* E 1/ /< stijgt.
Men zal gemakkelijk inzien, dat de stijging van de E M K — bij toenemende / —
op overeenkomstige wijze geschiedt, als aangegeven wordt door de magnetiseringskromme (B-1I kromme). Dit wil dus zeggen, dat de E M K aanvankelijk evenredig
met de stroomsterkte zal toenemen, om bij grotere waarden van / — als de magneten
hun verzadiging nabij komen — minder snel te stijgen. Tenslotte, als de magneten
verzadigd zijn, neemt de E .4/ K in het geheel niet meer toe. Een en ander is in fig.
110 met de gestreepte lijn acgl aangegeven.
In dezelfde figuur is ook de spanningsval in de machine (J//— /•ƒ<< -j- /• Rm) afgebeeld. Dit is de rechte streepE
punt lijn O d h l, die in oor
emk
9
l
Vu
sprong begint. (Waarom is die
lijn recht?)
V,
Overeenkomstig
de formule
A
Vu
V u = -E M K
/ • R i , wordt
/
//
nu de belastingskarakteristiek
//
verkregen, door de
-lijn van
cL!/
de E M 2^-lijn af te trekken;
zo is b.v. bc — bd = be en
a
k
eveneens is fg
fh — fi enz.
O
b
f
I
Derhalve zijn e en i twee pun
ten van de gevraagde belastings
Fig. 110
lijn, welke laatste door aeik
voorgesteld wordt. Het (theoretisch) eindpunt k van deze lijn geeft de kortsluittoestand weer. Immers, daarbij is / • R , = E 4/ K en is de klemspanning nul. Practisch
wordt punt k echter nimmer bereikt, omdat de machine een dergelijke grote stroomsterkte niet zal kunnen verdragen; de wikkelingen zouden dan verbranden.
Uit het gevonden, resultaat blijkt nu duidelijk, dat de sene-dynamo zeer ongeschikt
is om gebruikt te worden als spanningsbron. Als spanningsbron toch, wordt steeds
voorop gesteld, dat bij verschillende sterkten van de belastingstroom, de klemspanning constant zal blijven en de figuur toont, dat daar in geen enkel opzicht aan
voldaan wordt.

Thans zullen we nagaan, hoe het gedrag van een shuntdynamo zal moeten zijn.
Evenals tevoren beschouwen we weer eerst het verloop van de EMK. om daarna
—« na aftrek van Vt — het verloop van de klemspanning over te houden. Ter toe
lichting diene, dat voor de shuntdynamo geldt: Vu = E 4/ K — Ia • Ra . waarin
lu = imvoor de magneetstroom vinden we

R/H

ankerkring niet verbroken, maar — via de magneetwindingen
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Als Ru = co, is de
gesloten. De machine

draait dan, om zo te zeggen, alleen om de magneten te bekrachtigen. Laatstgenoemde
krijgen nu de volle bekrachtigingsstroom; het veld is dan het sterkst en de EMK
het grootst. (Oa in fig. 111). Hier blijkt al dadelijk een groot verschil met de seriedynamo, want daarbij was (bij nullast) de EMK nagenoeg nul.

Wanneer we, uitgaande van deze toestand, Ru voortdurend kleiner maken, dus de
machine sterker belasten, dat neemt / aanvankelijk gestadig toe en zal de E M K
gaan dalen. Voor dit laatste bestaan twee redenen. Ten eerste zal, naar mate een
groter deel van de ankerstroom door A‘.< vloeit, het overblijvende deel (d<e veldstroom)
kleiner worden; dit geeft een afname van de veldsterkte, dus ook van de E M KTen tweede wordt — bij toenemende belastingsstroom
de spanningsval in het
anker (Ia* Ra) groter; daardoor daalt de klemspanning en ook dit heeft een afname
van de veldstroom, dus eveneens van de E M K. tot gevolg. We zien daarom (in
fig. 111) de lijn, die het verloop van de EMK aangeeft, eerst langzaam en dan
steeds sneller dalen (bedoeld wordt het stuk abc van de gestreepte lijn).
Bij punt c (op de E M AT-lijn) behoort de stroomsterkte Of. Wanneer men — uitgaande
van deze toestand — Ru opnieuw kleiner
E
maakt, met de bedoeling / nog meer te
Vu
laten toenemen, dan ziet men merkwaar
^--4.
EMK
digerwijze de stroomsterkte niet toe- maar
afnemen. De verklaring voor dit verschijn
14
sel is vrij eenvoudig, immers, hoe kleiner
\c
men Ru maakt, des te meer is men bezig
de magneetwikkeling kort te sluiten! Als
eindelijk R„ nul is, staat de magneetwik
w
keling gehéél kortgesloten en kan er — ook
Jè—|e
al zou het anker stroom opwekken —
geen stroom meer door de magneetwikkeling
9 /
o
ƒ
vloeien; het anker zal dan echter geen
Fig. 111.
stroom opwekken, want er is zonder veld
stroom geen veld dus ook geen EMK
E MK ")
*) en zonder EMK wekt het anker geen
stroom op. De shuntdynamo verdraagt dus zonder meer kortsluiting! Dit is een
eigenaardig verschijnsel, want vrijwel iedere andere stroombron zal men door kort
sluiting totaal vernielen.
In fig. 111 is ook de inwendige spanningsval (V i ~ la- Ri) aangegeven; dit is de
punt-streep lijn O h e. Aanvankelijk — bij toename van / — stijgt Vt van 0 tot e.
daarna
bij afname van ƒ — daalt V i weer van e tot O, Voor iedere loodlijn op
de x-as geldt nu, dat de verticale afstand tussen de E M AT-lijn en de Vu -lijn gelijk
is aan de waarde die V, op dat moment bezit. Zo zijn nm en ki beide gelijk g h;
ook is cd — ef.

V

V

vr i

De figuur leert ons nu, dat de belastingskarakteristiek Va=f(l) aanvankelijk lang
zaam en daarna vlugger daalt, om, na de maximale stroomsterkte bereikt te hebben,
nog verder te dalen en tenslotte nul te worden.
Deze figuur is, evenals fig. 110, getekend van nullast tot kortsluiting. In werkelijk
heid wordt echter nooit zo ver gegaan, doch wordt slechts een gedeelte van de
karakteristiek benut, b.v. in fig. 111 het stuk a m. Wanneer we ons dus uitsluitend
tot het laatstgenoemde stuk bepalen, dan blijkt, dat de klemspanning van de
shuntdynamo weliswaar ook niet constant is, maar toch zéér veel betere resultaten

•) Afgezien van de geringe E M K, afkomstig van het remanent-magnetisme.
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oplevert dan van de seriedynamo. De schommelingen, die — bij verandering van
de belastingstroom — nu nog optreden, zijn, zoals hierna nog blijken zal, gemakkelijk
bij te regelen.
Uit hetgeen de belastingskarakteristieken van de serie- en shuntdynamo ons geleerd
hebben, volgt nu onmiddellijk, welk nut het hebben kan, een c o m p o u n d dynamo
te gebruiken. De karakteristiek van een compounddynamo is vanzelfsprekend opgebouwd uit een serie- plus een shuntkarakteristiek. De serie-karakteristiek kan afzonderlijk opgenomen worden, door de shuntwikkeling te onderbreken; om de shuntkarakteristiek op te kunnen nemen. moet de seriewikkeling kortgesloten worden. In
fig. 112 zijn de resultaten afzonderlijk afgebeeld. De lijn O A stelt hierin dus niets anders
voor, dan het stuk a e van de belastingskarakcompound
B
D
teristiek in fig. 110. Dat de helling van 0 A
veel kleiner is, komt, omdat nu slechts een
klein deel van de veldwindingen in serie met
A
het anker ligt. De lijn B C vertoont over
$pn£eenkomst met het stuk am in fig. 111. Door
O
optelling van de lijnen O A en BC wordt
I
de compoundkarakteristiek BI) gevonden. We
Fig. 112.
zien nu, dat deze lijn, voor alle belastingsstromen, een vrijwel constante klemspanning
oplevert en hierin schuilt het voordeel van
het gebruik van een compounddynamo.
HJillbiiiüldilJOOlW

^A

o

Door de verhouding van het aantal veldwindingen, dat ih serie met en dat parallel aan
Ru staat, anders te kiezen (b.v. meer ih serie
en minder ' parallel), kan een compoundkarakteristiek verkregen worden, die een weinig
I
omhoog loopt (fig. 113). De machine is dan
Fig. 113.
„overcompound” gewikkeld. Dit wordt gedaan
in het geval, dat zich tussen de machine en de verbruiksplaats
een leiding bevindt, waarvan de weerstand (Ri) niet verwaar
loosd mag worden. Immers, al zou de Vu van de machine vol
komen constant zijn, dan zou de spanning aan de verbruiksplaats
toch altijd nog weer l-Ri volt lager zijn, dus, hoe groter
/ wordt, des te meer daalt de spanning aan de verbruiksplaats.
In fig. 113 is een streep-lijn evenwijdig aan de-x-as getrokken
en de ruimte tussen deze lijn en de karakteristiek is gearceerd.
Deze arcering stelt dan de stijgi ng van Va voor en wanneer
.— bij iedere waarde van / — die stijging overeenkomt met
1. R i , dan blijft de spanning aan de verbruiksplaats constant,
Laatstgenoemde is dan gelijk aan de verticale afstand tussen
de x-as en de streeplijn.

Fig. 114.
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Tenslotte dienen we nog de regeling
ning te vermelden. Deze zou kunnen
toerental, maar dit is practisch moeilijk
regelt men de klemspanning — evenals

van de dynamospangeschieden met het
uitvoerbaar. Daarom
bij de wisselstroom-

dynamo's — met de bekrachtigingsstroom van het veld. Tot dit doel wordt bij de shunt
dynamo een regelweerstand in serie met de veldspoel geplaatst (fig. .114); tevens
is in deze figuur de plaats van de zekeringen, de hoofdschakelaar en de contrólemeters aangegeven.
Bij een compounddynamo wordt ook alleen van de shuntwikkeling de veldstroom
geregeld. Daarmee verplaatst men (in fig. 112 of 113) de com'poundkarakteristiek in
zijn geheel omhoog of omlaag. De seriewikkeling zorgt er dan verder voor, dat
de klemspanning — respectievelijk de spanning aan de verbruikplaats — op de
nieuwingestelde waarde constant blijft.
Voor de seriedynamo is deze manier van regelen minder geschikt. We kunnen dit
type echter verder buiten beschouwing laten, omdat de seriedynamo in de practijk
toch nimmer als spanningsbron toegepast wordt.

Samenvatting:
De uitwendige- of bclastingskaraktcristiek is de grafiek Vu — f (I).
De belast ingslijn van een seriedynamo begint iets boven de oor
sprong, stijgt dan vrij snel, om een maximum te bereiken en daarna '
weer te dalen tot nul.

Bij nullost is Vu gelijk aan de EMK, die afkomstig is van het remanent-magnetisme; bij kortsluiting is Vu nul (wordt practisch niet
bereikt omdat I dan te groot is).
De seriedynamo is als stroombron niet geschikt, omdat de klem
spanning aan te grote veranderingen onderhevig is.

De bclastingskaraktcristiek van een shuntdynamo begint bij maxi
mum, daalt eerst langzaam en dan sneller, om daarna weer lang
zamer te dalen tot nul; intussen bereikt de stroomsterkte een groot
ste waarde en neemt hierna weer af tot nul; de shuntdynamo ver
draagt dus kortsluiting.
De shuntdynamo is als stroombron wel geschikt, daar de veranderin
gen, die de klemspanning bij variërende belasting ondergaat, niet
groot zyn en gemakkelijk bijgeregeld kunnen worden.
De compounddynamo levert een klemspanning op, die — zonder
bijgeregeld te worden — bij verandering van dé stroomsterkte prac
tisch constant blijft.

Als de magneten over-compound gewikkeld zijn, loopt de belastingslijn een weinig omhoog. Dit wordt gedaan om de spanningsvol in een
eventueele weerstand — tussen de machine en de verbruiksplaats in
gelegen — te compenseren.
Bij gelijkstroomdynamo’s wordt de klemspanning niet geregeld met
het toerental, maar met de bekrachtigingsstroom van de veldmagneten; daartoe wordt in serie met de veldwikkeling een regelweerstand opgenomen.
De seriedynamo laat zich moeilijk regelen, maar wordt als stroom
bron niet toegepast. Bij de compounddynamo wordt alleen de shuntstroom geregeld.

e.

Het laden van accu’s met serie- en shuntdynamo.

Uit het hoofdstuk over accumulatoren (dl. 1 — § 28, h) is ons bekend, dat voor
het laden van accu’s gelijkstroomdynamo s gebruikt worden. Nu echter gebleken is.
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dat de eigenschappen van de serie-en van de shuntdynamo zoozeer uiteen lopen, zullen
we moeten onderzoeken, welke van beide typen het meest voor dit doel geschikt is.
We herinneren er nog even aan, dat de dynamospanning altijd hoger moet zijn
dan de batterijspanning. daar anders de batterij niet geladen zou worden. Immers,
ware het omgekeerde het geval, dan zou de batterij niet geladen maar ontladen
worden. Bovendien moeten we rekening houden met het feit, dat tijdens de lading
de EMK van de batterij stijgt.
Uit het feit, dat de dynamospanning altijd hoger moet zijn dan de batterijspanning,
volgt reeds, dat een seriedynamo niet zo zonder meer gebruikt kan worden om een
accubatterij te laden. Immers, vóór het aansluiten der batterij (/ -- nul), is de klem
spanning van de dynamo vrijwel nul. Dit volgt, uit de belastingskarakteristiek.
J Men dient dus de dynamo eerst te belasten, b.v. door er een weerstand op aan te
sluiten. Deze weerstand moet een zoodanige grootte bezitten, dat de klemspanning
van de dynamo hoger is dan de batterijspanning. Daarna wordt de batterij op de
dynamo aangesloten en tegelijkertijd de hulpweerstand verwijderd. Afgezien van dit
ongemak, zal hierna blijken, dat een seriedynamo ook nog om een andere reden
ongeschikt- is voor het laden van accu’s.

In fig. 115 is, in principe, de schakeling weergegeven van een batterij, die geladen
wordt met een seriedynamo. (Alle bijkomstigheden zijn duidelijkheidshalve weggelaten).
Machine en batterij staan in oppositie en daar de klemspanning van de dynamo
groter is dan de klemspanning van de batterij, loopt
de stroom van plus-dynamo naar plus-batterij, zoals
met de vol-getrokken pijlen aangegeven is*).
Nu zijn er verschillende factoren, die tot gevolg kunnen
hebben, dat aan bovengenoemde spanningstoestand
(Vdyn. groter dan Vbatt. ) niet langer voldaan wordt.
Ten ee^te stijgt, zoals gezegd, tijdens de lading de
de batterijspanning, waardoor het verschil tussen batterijen dynamospanning steeds geringer wordt. De hoogste waarde, waartoe de batterij
spanning zou kunnen stijgen, wordt begrensd door de dynamospanning, want, als
beide spanningen aan elkaar gelijk geworden zijn, is hun verschil nul en vloeit er
geen laadstroom meer.
Wanneer dit de eindtoestand was, dan was er niets te vrezen en dan zou, na ver
hoging van de dynamospanning, de lading weer rustig doorgaan. De karakteristiek
geleerd, dat bij afnemende stroomsterkté de
van de seriedynamo heeft ons echter
(
klemspanning van de machine, snel daalt. Het is daarom lang niet ondenkbaar, dat,
tijdens het stijgen van de batterijspanning en het als gevolg daarvan, dalen van de
stroomsterkte, dus óók van de dynamospanning, een toestand zal intreden, waarbij
de dynamospanning daalt beneden de batterijspanning!
Een dergelijke toestand zal voor de batterij hoogst nadelige gevolgen hebben Zodra n.1.
de dynamospanning beneden de batterijspanning gekomen is, keert de stroomrichting
om en uit fig. 115 blijkt nu, dat dan de magneten van de dynamo o m p o 1 e n.
(Zie de gestreepte pijlen).
De dynamo wordt, door de stoommachine, steeds in dezelfde richting aangedreven
en uit de drie-vingerregel van de rechterhand (dl. 1 — § 56) volgt nu, dat bij
gelijke draairichting doch tegengestelde veldrichting, de dynamostroom omkeert. Dit

«) Daar de seriedynamo echter alleen bij gesloten kring op spannipg kan komen, is men ver
plicht, de dynamo eerst — via een weerstand — op de gewenste spanning te brengen en daarna
snel over te schakelen op de batterij.
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laatste wil zeggen, dat de dynamo de batterij gaat ontladen in plaats van laden.
Deze toestand, waarin de dynamo de ontlading van de batterij ondersteunt, herstelt
zich niet meer, zodat men daardoor de kans loopt, de batterij te vernielen.
Wanneer men, om de een of andere reden, tóch op een seriedynamo aangewezen
is, dan zou een toestand, als hierboven omschreven, voorkomen kunnen worden,
door in de kring een „nünimaal-schakelaar’’ op te nemen. Dit is een schakelaar, die
voorzien is van een electromagneet (die be
krachtigd wordt door de laadstroom) en een
veer, welke laatste de schakelaar open drukt
als er géén stroom door de spoel van de
electromagneet vloeit. Drukt men de schake
laar dicht, dan sluit de kring, waardoor de
magneet bekrachtigd wordt en deze overwint
dan de kracht van de veer; de schakelaar
houdt zich zelf dan dicht. Daalt echter de
Fig. 116.
stroomsterkte beneden een bepaalde minimum
waarde, dan is de trekkracht van de electromagneet niet meer voldoende om de
kracht van de veer te overwinnen; de schakelaar wordt dan door de veer open
gedrukt Een een ander is schematisch voorgesteld in fig. 116. waarin de electro
magneet met EM en de veer met V aangeduid is.
Hoewel op deze manier erger voorkomen wordt, is hiermee
het euvel toch nog niet verholpen. We zullen daarom
eens gaan zien, hoe de shuntdynamo zich onder de ge
noemde omstandigheden gedragen zal.
De principe-schakeling is afgebeeld in fig. 117. Daarin
is de laadstroom weer aangegeven met de vol-getrokken
pijlen. Wanneer nu de dynamospanning dalen zou beneden
de batterijs'panning, dan keert weliswaar óók de stroom
Fig. 117.
— door de batterij en door het anker — van richting
om (gestreepte pijlen), maar we zien in de figuur, dat de stroom door de magneten
in dezèlfde richting blijft vloeien. Daar ook de draairichting onveranderd gebleven
is, volgt uit de drie-vingerregel, dat de E M K van de dynamo dezèlfde richting
blijft behouden. Hoewel dus de stroom — door de batterij en door het anker
van richting omkeert, blijft de dynamo zich tégen deze toestand
verzetten. Van een ondersteuning van de ontlading, zoals een seriedynamo dit
doet, kan dus hier geen sprake zijn, De ontlaadstroom zal daarom nooit een grote
waarde kunnen aannemen. Zodra de dynamospanning • opgevoerd wordt, en weer
boven de batterijspanning uit komt, keert de richting van de stroom opnieuw om
en wordt de lading weer voortgezet.
Bij de shuntdynamo is het gebruik van een minimaal-schakelaar eveneens nodig.
Wanneer n.1. de dynamo eens niet meer aangedreven werd, zou de stroom eerst
nul worden en dan van richting omkeren, waarna de dynamo (als motor) door zou
blijven draaien op de batterij en deze werd dan totaal ontladen. Dat ook de compounddynamo, evenals de seriedynamo, voor het laden van accu’s . Ongeschikt is,
volgt onmiddellijk uit het feit, dat in het gedeelte van de veldspoel, dat met het
anker in serie staat, hetzelde gebeurt als bij de veldspoel van de seriedynamo.
Uit een en ander is dus gebleken, dat de shuntdynamo bij uitstek geschikt is voor
het laden van accu’s en dat de serie- en compounddynamo daarvoor niet in aanmerking komen.
-<------------- ■
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Samenvatting:
Een seriedynamo is ongeschikt voor liet Iaden van accu’s: le omdat
een seriedynamo bij open-kring geen spanning geeft en 2e omdat
een seriedynamo zal ompolen zodra de dynamospanning daalt bene
den de batterij-spanning.

Om de nadelige gevolgen — verbonden aan het ompolen — te
voorkomen, zou men een minimaal-schakelaar in de leiding kunnen
opnemen; de oorzaak van het ompolen blijft hiermee echter bestaan.
Ook de compounddynamo is voor accu-Iaden ongeschikt; hier geldt
n.1. hetzelfde bezwaar met betrekking tot dat deel van de veldwikkeling, dat in serie met het anker staat.

Indien geladen wordt met een shuntdynamo en de dynamospanning
daalt beneden de batterijspanning. dan poolt de machine niet om,
maar blijft zich tegen de ontlading van de batterij verzetten. Ver
hoogt men daarna de dynamospanning weer, dan wordt de lading
opnieuw voortgezet. Het gebruik van een minimaal-schakelaar is
ook hier noodzakelijk.
§ 23.

De gelijkstroommotor.

a.' Het principe ivaarop de draaiing berust.

Wat de constructie en de inrichting betreft, bestaat er geen principieel verschil tussen een
gelijkstroomdy n a m o en een gelijkstroommotor. Dit wil dus zeggen, dat iedere
gelijkstroomdynamo ook als gelijkstroommotor gebruikt zou kunnen worden, terwijl
tevens het omgekeerde geldt.
Een .verschil is echter — maar dit heeft met de inrichting niets te maken — dat een
dynamo aangedreven moet worden, waardoor (bij gesloten kring) een inductiestroom
ontstaat, terwijl een motor de stroom van-buiten-af toegevoerd krijgt, waardoor het
anker dan gaat draaien. De motor zet dus de toegevoerde electrische energie om in
mechanische energie (trekkracht).
Om een verklaring te geven van het feit, dat een motoranker gaat draaien, zodra
(van buiten af) stroom toegevoerd wordt, kunnen we daarom uitgaan van fig. 103,
die hieronder nog eens afgebeeld is. Of daarin de veldwindingen in serie met of
parallel aan het anker staan, doet hierbij niet ter zake.
Zodra aan de motor een stroom toegevoerd wordt, vloeit deze door de ankerdraden
(kruisjes en stippen) en worden ook de polen er
mede bekrachtigd (/V en Z). De stroom, die door
de ankerdraden vloeit, magnetiseert het anker,
waardoor, op de bekende manier, het ankerveld
ontstaat. Binnen in het ankef is dit ankerveld
^2
Z
gericht van P naar Q, waardoor bij Q de noord
1B
pool van het ankerveld komt te liggen en bij P
de zuidpool. We zien nu in fig. 118, dat de
noordpool van het ankerveld afgestoten wordt
/
k
door de noordpool van het magneetveld en
1
tegelijkertijd aangetrokken wordt door de zuid
pool van het magneetveld. Met de zuidpool van
*
het ankerveld geschiedt juist het omgekeerde en
Q
het gevolg is, dat het anker linksom gaat draaien
Fig. 118.
(zie pijl „Motor”).

N
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Ongetwijfeld zullen enkelen zich afvragen, wat er gaat gebeuren, als de ankerpolen
(na ruim ’/4 slag) tegenover de magneetpolen komen te liggen, want dan worden
ze door laatstgenoemde toch vastgehouden .... Wie dit veronderstelde, heeft er niet
aan gedacht, dat wèl het anker draait, maar dat de borstels op hun plaats gehouden
worden. Wanneer dus (in de figuur)
r) een draad onder de borstel door gaat, verandert
tegelijkertijd bij O een kruisje in een stip en bij P de stip in een kruisje. Daarom
blijft het ankerveld — ook al draait het anker — volkomen stil staan.
Het blijkt nu, dat bij een bepaalde richting van de ankerstroom en van het magneetveld,
een motor gaat draaien in een richting, juist tegengesteld aan die, waarin een dyna/no zou
moeten worden aangedreven, om bij dezelfde veldrichting dezelfde stroomrichting te ver
oorzaken. (Controleer de juistheid hiervan, door toepassing van de drie-vingerregels).

Het bovenstaande is tevens de verklaring van het feit, dat het moeilijker is het anker van
een dynamo te draaien, naarmate er een sterkere stroom aan onttrokken wordt.
Dit verschijnsel, dat eigenlijk niets anders is dan een uitvloeisel van de wet ,.actie
= reactie”, kan gemakkelijk als volgt aangetoond worden. Men neemt een dynamo
en draait het anker met de hand in het rond. Dit blijkt — mits de klemmen van
de machine „open” staan — vrij gemakkelijk te gaan. Zodra echter, terwijl men
draait, een verbruikstoestel op de klemmen aangesloten wordt, gaat het draaien
plotseling veel moeilijker. De tegenstand, die men nu voelt, wordt dus blijkbaar
veroorzaakt door de opgewekte stroom. Immers, deze stroom vloeit door het anker
en tracht de machine (als motor) te doen draaien in een richting, tegengesteld aan
die, waarin hij als dynamo aangedreven wordt.

Men kan de draaiing van het motoranker ook nog op een andere manier verklaren,
n.1. door toepassing van de wet van Biot en Savart (drie-vingerregel — linkerhand).
Past men deze regel toe op de linker- en rechter-ankerhelft, dan blijkt, dat er krachten
op de ankerdraden werkzaam zijn, die alle loodrecht op de veldrichting staan, dus
als raaklijnen aan het anker verlopen*). Al deze krachten kan men — voor iedere
ankerhelft afzonderlijk
vervangen door één resulterende kracht. In fig. 118 zijn
deze beide resultanten aangegeven met /c( en k>. Men noemt zo'n samenstel van
twee krachten, die tegengesteld gericht zijn en niet in hetzelfde punt aangrijpen,
een „koppel van krachten” of kortweg een ,,koppel". Omdat in dit geval het koppel
een draaiing tengevolge heeft, spreekt men ook wel van een ,,draaiend~koppel".
Overeenkomstig fig.'118 zal dus een draaiend-koppel optreden, onder invloed waar
van het anker linksom gaat draaien.
Om de draairichting van een gelijkstroommotor om te keren, moet men óf het
ankerveld óf het magneetveld ompolen. In de practijk wordt voor dit doel altijd het
ankerveld omgepoold. Dit kan geschieden door middel van een klemmenbordje, dat
tegen het gestel van de motor aangebracht is. De contacten op dit klemmenbordje
staan in verbinding met de uiteinden van de magneetwikkeling en met de borstels.
Met behulp van koperen strippen kan men dan de gewenste verbindingen tot stand
brengen, respectievelijk wijzigen.

Ten slotte merken we nog op, dat hetgeen in § 22b gezegd werd over de veld- en
de borstelverschuiving bij de gelijkstroom d y n a m o s, ook zonder meer toepasselijk
is op de gelijkstroom moto ren, met dit verschil, dat Vanwege de tegengestelde
draairichting, de borstels bij de motor niet in. maar tégen de draairichting verschoven
moeten zijn. (Een en ander blijkt uit fig. 118).
•) In de luchtspleet verlopen de krachtlijnen n.1. (theoretisch) radiaal.

A
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Samenvatting:
Wat constructie betreft, bestaat er geen verschil tusschen een gelijkstroomdynamo en een gelijkstroommotor.

Een motor stel, de toegevoerde electrische energie om in mechanische
energie.
De draaiing van de gelijkstroommotor laat zich verklaren uit de af- •
stotende respectievelijk aantrekkende kracht, die de polen van het
ankerveld op de polen van het magneetveld uitoefenen.
Tijdens de draaiing staat het ankerveld stil.

Bij gelijke stroom- en veldrichting is de draairichting van de motor
tegengesteld aan die van de dynamo.

Afgezien van verliezen, kost het géén inspanning om een onbelaste
dynamo aan te dryven, maar wè! om een belaste dynamo aan te
drijven. De belastingstroom veroorzaakt dus een kracht, die de aan
drijving tegenwerkt.
De draaiing van het motoranker kan ook verklaard worden met de
wet van Biot en Savart. Volgens deze ontstaat er een draaiendkoppel zodra er stroom door het anker vloeit en de magneten be
krachtigd zijn.

In verband met de tegengestelde draairichting van dynamo en motor,
moeten de borstels bij een motor tégen de draairichting verschoven
zijn, om een vonkenvrye gang te krijgen.
Om de draairichting van een gelijkstroommotor om te keeren, wordt
alleen het ankerveld omgepoold (op het klembordje).

b. Tegen-E M K. Aanlooptveer stand en minimaal-automaat.

Als het anker van een gelijkstroommotor stil staat, gedraagt het zich als een gewone
o h m s e-weerstand, d.w.z. de stroom door het anker wordt dan bepaald door de wet
V
E
van ohm / = -=r-, waarin V de aangelegde spanning en Ra de ankerweerstand

Ra

voorstelt.
Zodra echter het anker gaat draaien — omdat er, van buiten af, stroom door de
windingen gestuurd wordt — gebeurt er nog iets anders. Dan snijden de ankerdraden
de krachtlijnen van het veld en als gevolg daarvan ontstaat in die draden een EMK
van inductie. Beschouwt men één enkele ankerwinding op zichzelf, dan blijkt, dat
die EMK, telkens bij het passeren van een poolpaar, sinusvormig van grootte en
richting veranderd is. Hetzelfde geldt ook voor alle andere windingen. Dit verschijnsel
komt derhalve hierop neer, dat, behalve de van buiten toegevoerde spanning, het
anker bovendien in zichzélf nog een EMK opwekt; het doet ons daarom denken
aan de EMK van zelfinductie in een smoorspoel of zelfinductiespoel.
Uit deze beschouwing blijkt, dat een draaiende gelijkstroommotor tegelijkertijd als
generator werkzaam is. De in de ankerdraden geïnduceerde sinusvormige EMK's
treden echter aan de borstels als een constante EMK op. (Dit komt, omdat de
ankerdraden via de collector met de borstels in verbinding staan). Genoemde
EMK zal, overeenkomstig de wet van Lenz, tégengesteld gericht zijn aan de span
ning, waar de motor op aangesloten staat en daarom gebruikt men er de naam
„tegen-EMK” voor, afgekort met E t-
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Het is nu zeker niet moeilijk in te zien, dat de stroomsterkte, die een draaiend
gelijkstroomanker uit het net opneemt, gelijk is aan :

.

V—Et

11

waarin V de netspanning is en Ra de weerstand van de ankerwikkeling, gemeten
tussen de borstels. Deze Ra heeft altijd een vrij kleine waarde en kan variëren van '
een paar tiende tot een paar honderdste ohm.
Wat de tegen-ENK betreft, dient men wel in te zien, dat deze grootheid afhankelijk
is van de snelheid, waarmee het anker draait en van de veldsterkte; met beide is
Et evenredig.

We zullen nu het geval beschouwen, dat men een motor in bedrijf wil stellen;
daartoe moet hij dus op de netspanning aangesloten worden. Laatstgenoemde zal
220 V bedragen en R,< nemen we aan op 0.05 i?.
Wanneer men de motor, zo zonder meer, op het net zou aansluiten, dan moet er
wel iets heel vreemds gebeuren. In plaats van een draaiende beweging te maken,
zullen de zekeringen doorsmelten! Dit laat zich gemakkelijk inzien. Zolang de motor
nog stil staat, is er n.1. géén Et- De stroomsterkte door het anker wordt dan bepaald
j/
220
door Et =
en dit zou
- - 4400 A moeten bedragen. Vanzelfsprekend zal een
Ra 0,05
dergelijke stroomsterkte niet kunnen optreden en bovendien zullen reeds lang voor
dien de zekeringen gesmolten zijn. (We zien nu tevens, hoe raadzaam het is om
voor goede zekeringen te zorgen, want, als die niet aanwezig zijn, dan smelt
óf de leiding óf de ankerdraad.)
Om nu de stroomsterkte bij het inschakelen te begrenzen, wordt een weerstand in
serie met het anker geplaatst. Omdat deze weerstand alléén nodig is bij het aanlopen
van de motor, wordt hij „aanloopiveerstand" genoemd. Hoe groot die aanloopweer
stand moet zijn, hangt af van de maximaal toelaatbare stroomsterkte door het anker
(/mtix) en van de netspanning. Deze I nutte. is voor iedere motor een vast getal en
kan zo ongeveer twee- tot driemaal de normale stroomsterkte bedragen. Stellen we
in ons voorbeeld Inuwc. op 20 A, dan zou de weerstand in de ankerkring moeten zijn

220

-—-=11

Deze 11

is dan Ranker + Raanloop. zodat voor de aanloopweer

stand 11 ■— 0.05 = 10.95 “ overblijft. Uit de getallen zal men gemakkelijk kunnen
inzien, dat het aantal ohms van een aanloopweerstand altijd vrij klein moet zijn.
De stroom, die er door vloeit, is echter op bepaalde momenten zéér groot en daarom
bestaat de aanloopiveerstand altijd uit zeer dikke draad.

Wat gebeurt er nu, als we onze motor, via de aanloopweerstand, op het net aan
sluiten ? Dan zal de stroom door het anker zich plotseling instellen op 20 A en ook
zal er stroom door de veldspoelen gaan, zodat de motor gaat draaien. Maar zodra
er beweging in het anker komt, ontstaat er een tegen-EM K- Nu geldt dus niet
y
’
y — Et.
meer lank. = ö------- r~5------- . maar /an/c. = -5--------- r-------- • We zien hieruit, dat
Kank.

Kaant.

Kank.

aanl.

de stroom door het anker afneemt, naarmate Et groter wordt, dus, naarmate de motor
sneller gaat draaien. Maar het afnemen van de ankerstroom heeft ook vermindering
van de trekkracht tengevolge en daarmee vermindert dus ook de neiging om sneller
te gaan draaien. Zo ontstaat ten slotte een evenwichtstoestand, waarbij de motor
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een zeker toerental bereikt en de ankerstroom van de maximale waarde (20 A) teruggelopen is tot een zekere minimum-waarde, b.v. tot 2,5 A, hetgeen dan de nullast
stroom is *)•
Intussen staat nog steeds de gehele aanloopweerstand voorgeschakeld, zoodat daarin
een groot deel van het opgenomen vermogen in warmte omgezet wordt, wat natuur
lijk niet de bedoeling is. Daarom moet de aanloopweerstand uitgeschakeld worden
Dat dit niet plotseling geschieden mag. volgt uit bovenstaande formule, waaruit be
rekend kan worden, hoe groot Et op dit moment is, n.1: Et —
(Rank. +
-I- R„ani.) = 220

10.(0,05+ 10,95) = 220 — 110= 110 volt.

Stel nu, we zouden de aanloopweerstand plotseling gehéél uitschakelen, dan zou de
♦
udoor i het anker
i
- ineens worden
i
,
110 ~
stroomsterkte
=V - -Et
- — — 220 110
Rank.
0,05
0,05
= 2200 A. Dit is natuurlijk weer niet toelaatbaar, want aanvankelijk was de Imax.
op 20 A aangenomen. Volgens deze waarde zou dus Rank.-}- /<>.,„/ moeten bedragen
V—Et
HO
z------- — ■
• = 5,5 2, zodat er voor de aanloopweerstand 5,5 0,05 = 5,45 O, >
/ ank.

overblijft. Dit wil dus zeggen, dat het volgende contact van de aanloopweerstand
zó berekend moet zijn, dat nog 5.45 H in serie met het anker komt te staan. De
(sprongsgewijze) toename van de arrkerstroom zal dan weer begrensd worden tot
20 A, om daarna, als het anker weer sneller gaat draaien, terug te lopen tot 10 A.
waarna op een volgend contact overgeschakeld kan worden -).
Het is de bedoeling van deze becijfering geweest om aan te tóonen : ten eerste, dat
het gebruik van een aanloopweerstand noodzakelijk is en ten tweede, dat het niet
willekeurig is, hoe de aanloopweerstand uitgeschakeld wordt. Dit laatste, dus de ver
deling van de aanloopweerstand in het juiste aantal trappen en de bepaling van de
grootte daarvan, wordt vanzelfsprekend door den fabrikant gedaan. Wij hebben er
alleen maar voor te zorgen, dat we de aanloopweerstand geleidelijk uitschakelen,
iets, waartegen in de practijk nogal eens gezondigd wordt.

Waneer men deze handeling een paar maal op de juiste wijze verricht heeft, zal
men spoedig leren de aanloopweerstand „op het gehoor’’ uit te schakelen. Men
hoort n.1. het toerental van het anker eerst snel en daarna steeds langzamer toenemen.
Bevindt de motor zich niet in hetzelfde vertrek als waar men de schakeling verricht,
dan is de enige betrouwbare manier, dat een ampèremeter in de ankerleiding opge
nomen wordt. Men behoeft dan slechts de wijzer van deze meter te volgen, om
van het juiste tempo, waarin Raanl. uitgeschakeld wordt, verzekerd te zijn. Bij ieder
volgend contact zal de meter uitslaan tot de te voren genoemde waarde / max, en
men dient, alvorens op een volgend contact over te schakelen, telkens te wachten
tot de wijzer weer teruggelopen is tot Imin.
Heeft men, op bovenstaande manier, het laatste contact bereikt, dan staat het anker
V—Et
rechtstreeks op de netspanning aangesloten en is de stroomsterkte gelijk aan Rank. ’
overeenkomstig ons cijfervoorbeeld, daalt dan de I (bij nullast) tot 2.',TA.
Zodra-de motor belast wordt, d.w.z. zodra hij een of andere last moet trekken, gaat
hij langzamer draaien en wel des te langzamer, naarmate de last zwaarder is. Een

Ij Indien de motor onbelast aanloopt (hetgeen hier verondersteld wordt) zal men echter niet
blijven wachten tot de stroomsterkte zo ver gedaald is, maar schakelt reeds over op het volgende
contact van de aanloopweerstand. als de stroomsterkte b.v. tot de helft (in ons geval dus tot 10 A)
gedaald is.
2) Dit herhaalt zich bij ieder volgend contact, totdat tenslotte het laatste contact bereikt is,
waarna de ankerstroom zich instelt op de te voren genoemde nullaststroom (2i/.> A).
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onmiddellijk gevolg hiervan is, dat Et kleiner wordt en daardoor neemt, volgens
formule 11, de ankerstroom toe. Dit had men ook als volgt kunnen inzien. Een
onbelaste motor neemt uit het net niet méér watts op, dan nodig is om zijn eigen
verliezen te dekken. In ons cijfervoorbeeld bedroeg dit JF = V •1 = 220 • 2.( = 550
watt*). Zodra de motor echter belast wordt, ontwikkelt hij naar buiten een zekere
mechanische energie, die natuurlijk óók uit het net opgenomen moet worden. Stel,
dat hij naar buiten 4 kW levert en dat de verliezen intussen (als gevolg van de
grotere /) gestegen zijn tot 700 W. dan neemt hij uit het net 4700 JJ7 op. De
,
,
,
JP
4700
stroomsterkte is dan ƒ ==
•22Ö = 21,4
2L4 A en het rendement is daarbij:
afgegeven watts

opgenomen watts

4000
4700 —

5

Zoals uit bovenstaand cijfervoorbeeld blijkt, staat de stroomsterkte, die de motor uit
het net opneemt, in direct verband met de kracht, die hij op de as ontwikkelt. De
nuttige arbeid, die de motor verricht, wordt echter niet alleen bepaald door de
kracht, waarmede hij trekt, maar bovendien door de snelheid, waarmede hij draait.
(Arbeid — kracht X weg.)

Uit de formule voor de ankerstroom (formule 11) volgt, dat l-Ea = V
Et of
V =/•
4- E t. Vermenigvuldigt men in deze spanningsvergelijking alle termen met
/, dan ontstaat de volgende energievergelijking:
V-1 = 1* Ra + Efl

12

Hierin stelt V • / het vermogen voor, dat de motor uit het net opneemt; /-’•ƒ?„ is
de warmte-ontwikkeling, dus het verlies; Efl is het deel dat overblijft en stelt
daarom de nuttige energie voor. Dit blijkt ook overeen te komen met hetgeen zo
juist opgemerkt werd, n.1., dat de nuttige arbeid niet alléén door de kracht, maar
mede door de draaisnelheid bepaald wordt. Immers, de stroomsterkte (/) bepaalt de
trekkracht, terwijl de tegen-EMK (Et) verband houdt met het toerental.
Ten slotte nog een belangrijke opmerking in verband met het gebruik van de
aanloop weerstand.
Stel, de motor is enige tijd in bedrijf geweest en men wil hem daarna afschakelen,
dan zou dit eenvoudig kunnen geschieden door de hoofdschakelaar (op het schakel
bord) uit te schakelen. Daarbij is de mogelijkheid zeer groot, dat men vergeten zal
om de draai-arm van de aanloopweerstand op het eerste contact (open-stand) terug
te zetten. En wanneer men die fout begaat, zal, bij het hernieuwde inschakelen —
dus zónder aanloopweerstand vóór het anker — kortsluiting ontstaan (zekeringen
slaan door). Hetzelfde zou zich voordoen als de netspanning enige tijd onderbroken
wordt en men, in plaats van de aanloopweerstand direct weer vóór te schakelen, op
onderzoek uitgaat naar de oorzaak. Zodra dan de storing opgeheven is en de net
spanning terugkeert, treedt er ook kortsluiting op. (Het anker is intussen n.1. tot
stilstand gekomen).

*) Deze verliezen worden o.a. veroorzaakt door wrijving, door wervelstromen in het ankertfzer en
door de weerstanden van de’ anker- en van de magneetwikkeling (lank. ' Rank. en Ini ’ Rm'- A1^e
te zamen openbaren ze zich in warmte. Zou deze warmte niet afgevoerd worden, dan werd de
temperatuur van de machine steeds hoger. Om gemakkelijker afvoer te krijgen, worden de lagerschilden van openingen voorzien. Soms wordt bovendien nog een ventilator ingebouwd (zie fig.
100); daardoor ontstaat een luchtstroming dwars door de machine.Jn geval van waterdichte uit
voering (b.v. bü gebruik aan dek van schepen) zijn koelribben aangebracht: in dat geval gaat de
, warmte dooi" straling verloren.
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Om bovengenoemde toestanden te voorkomen, wordt de draai-arm van de aanloop
weerstand van een veer voorzien, waardoor hij steeds de neiging bezit om in de
nulstand terug te keren. Deze eigenschap vereist een inrichting, die de draai-arm
vasthoudt, zodra hij op het laatste contact gekomen is. Dezelfde inrichting moet, ter
voorkoming van genoemde fouten, de draai-arm loslaten; 1®. na het uitschakelen van
de hoofdschakelaar; 2®. bij het onderbreken van de netspanning; en 3 . als door een
of andere oorzaak de veldwikkeling onderbroken wordt •).
Dit alles wordt-bereikt, wanneer men genoemde
inrichting laat bestaan uit een electromagneet
en deze bekrachtigt met de veldstroom (de
wikkeling van de electromagneet wordt dus
in serie opgenomen met de veldspoel). Deze
electromagneet, die de draai-arm uit zichzélf
s
loslaat, wanneer de stroom door de windingen
beneden een zekere minimum waarde daalt,
wordt ,.minimaal-automaat" genoemd. Sche
matisch kan een en ander nu voorgesteld
worden door fig. 119, waarin ook de hoofd
schakelaar s aangegeven is. (Bevindt zich op
het schakelbord). Als laatstgenoemde inge
schakeld staat en de draai-arm van de aan
loopweerstand staat op stand 1, dan gebeurt
er nog niets. In stand 2 staat het veld — via
Fig. 119.
de minimaal-automaat — vol bekrachtigd en
staat de gehele aanloopweerstand vóór het
anker. In stand 3 is de aanloopweerstand uitgeschakeld en wordt de draai-arm
vastgehouden door de minimaal-automaat 2).

Samenvatting:
In een draaiend anker van een gelykstroomniotor ontstaat een EMK,
die aan de borstels optreedt als een gelijkspanning, tegengesteld ge
richt aan de netspanning; een draaiende gelijkstroommotor gedraagt
zich dus tegelijkertijd als dynamo.
Deze Et wordt bepaald door de veldsterkte en door het toerental;
met beide is Et recht-evenredig.

Om de stroomsterkte tijdens het aanlopen te begrenzen, wordt een
regelbare weerstand in serie met het anker geplaatst. (Aanloop
weerstand.)

De delen, waaruit de Rnanl. bestaat, zij zo berekend, dat bij ieder
volgend contact de ankerstroom stijgt tot een zekere maximum1) Wanneer dit onder bedrij-f geschiedde, dus met de
uitgeschakeld, zou — omdat er geen
meer js — de motor óók kortgesloten staan.
2) Dat in deze stand de
in serie komt te staan met de minimaal-automaat en met de veldspoel, doet niet ter zake. Het aantal ohms van de Haanl. is nl- te verwaarlozen klein ten opzichte
van de weerstanden van de minimaal-automaat en de veldspoel. Bovendien is deze verbinding van
de minimaal-automaat. naar het eerste contact van de aanloopweerstand, noodzakelijk. Er vormt
zich dan — via Ruani. en het anker — een gesloten kring voor de extra-stroom, die de veldspoel
veroorzaakt, zodra de'draai-arm van de aanloopweerstand op het eerste (open) contact terugvalt.
In werkelijkheid wordt de stroom niet aan de draai-arm zelf toegevoerd, maar aan een koperen
lelbaan (strip). Deze staat,-via een drjukveer (die geïsoleerd aan de draai-arm bevestigd isi, in ver. binding met de contactnokken. Men doet dit om de draai-arm zelf spanningloos te houden. (Zie
afbeelding fig. 122),
‘
*
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waarde, om daarna weer af te nempn tot een zekere minimum
waarde. Opdat dit zo geschieden zal, is het echter noodzakelijk,
dat de draai-arm van de aanloopweerstand langzaam overgehaald
wordt.

Het juiste tempo, waarin de draai-arm bewogen moet worden, kan
op het gehoor bepaald worden; ook kan men gebruik maken van een
ampèremeter. In laatstgenoemd geval moet, met het overschakelen
op een volgend contact, gewacht worden, tot de wijzer teruggelopen
is van de maximum stroom tot de minimum stroom.
Zodra een motor belast wordt (mechanisch), neemt het toerental
af (dus ook Et) en neemt de ankerstroom toe.
De grootte van de ankerstroom bepaalt de trekkracht van een motor;
de grootte van de tegen-EMK wordt door het toerental bepaald; het
product van beide bepaalt de nuttige arbeid, die de motor verricht.

Om onder alle omstandigheden te voorkomen, dat het anker —
zónder dat er een tegen-EMK opgewekt wordt — op de netspan
ning zou komen te staan, is een minimaal-automaat aangebracht, die
de (verende) draai-arm los laat, zodra er geen veldstroom meer is.
c. Verband tussen veldsterkte en toerental.
Zoals hierna blijken zal, kan bij gelijkstroommotoren het toerental op eenvoudige
wijze geregeld worden, n.1. met de bekrachtiging van de veldmagneten *). Blijkbaar
is het daartoe dus noodzakelijk, dat de veldstroom geregeld moet kunnen
worden. Men bereikt dit, door in serie met de veldwikkeling een regelbare weerstand
op te nemen. Deze regelweerstand, waarmee dus in de eerste plaats de veldstroom
geregeld wordt, doch als gevolg waarvan het toerental zich laat regelen, wordt in
de praktijk altijd de ,,toerenregelaar" genoemd,
De meest eenvoudige manier om de schakeling van de
toerenregelaar en de aanloopweerstand voor te stellen,
is (principieel) afgebeeld in fig. 120. Aan deze schake
ling kleven echter nog enkele bezwaren, waarop we
straks terugkomen.

Allereerst zij opgemerkt, dat de aanloopweerstand wèl
een z.g. ,,open"-stand bezit, maar de toerenregelaar
niet; dit laatste, in verband met het feit, dat de veld
stroom nimmer verbroken mag worden. Zelfs
zal het wenselijk zijn, het buiten-bedrijf-zijnde stuk van
de toerenregelaar kort te sluiten, zoals dit in fig. 120
Fig. 120.
met een gestreepte lijn aangegeven is. Men bereikt
hiermee, dat de v<eldkring zelfs dan nog gesloten blijft,
als de draai-arm van de toerenregelaar eens onvoldoende contact zou maken met de
contactnokken, waarover hij verschoven wordt, hetgeen aanleiding zou kunnen geven
tot onderbreking van de veldstroopi.
Met betrekking tot de weerstandswaarde van de toerenregelaar valt op te merken,
dat deze heel wat groter zal moeten zijn, dan die van de aanloopweerstand. Dit ziet
men gemakkelijk als volgt in. De veldspoel van een shuntdynamo bestaat uit zeer
veel windingen dun draad en heeft dientengevolge een hoge weerstand (500 a 1000 ft).
*) We bepalen ons hierbij alleen tot de shuntmotor, omdat de seriemotor voor ons practisch^van
geen betekenis is.
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Schakelt men hiermee nu enkele ohms in serie, dan betekent dit (procentueel) een zó
geringe weerstandstoename, dat de stroomsterkte — en dus ook het veld — er niet
merkbaar zwakker door worden. Om de invloed van de serie-weerstand voldoende
merkbaar te maken, zal het daarom nodig zijn, dat deze ten minste een paar honderd
ohm is.

In tegenstelling met de aanloopweerstand, die slechts een paar
veer 10 £2) en die van zeer dik draad gemaakt is, bestaat dus
dun draad en heeft circa een paar honderd ohm. Bovendien
van de toerenregelaar niet aan die regels gebonden, welke in §
met betrekking tot het uitschakelen van de aanloopweerstand.

ohm bedraagt (ongede toerenregelaar uit
is het vóórschakelen
23b genoemd werden,

Om nu het toerental te kunnen regelen, maakt men gebruik van de eigenschap, dat
bij verzwakking van het veld het toerental toeneemt. Dat dit zo zijn
moet, kan men als volgt inzien.
Stel, men heeft de aanloopweerstand geheel uitgeschakeld en het veld staat op de
volle netspanning, dan ontwikkelt de motor in die toestand een zekere tegen-Ts/l/X,
overeenkomstig het toerental, waarop het anker zich ingesteld heeft. De stroomsterkte
• j
r
VV'net
net
Et
is dan 1 =- —------ , waarin Kaet en. Rlink. constante grootheden zijn; het opgeRank.
Kauk.

nomen vermogen is Vnefl watts.
Verzwakt men nu op een gegeven moment het veld (door een deel van de toeren
regelaar in serie met de veldspoel te plaatsen), dan neemt Et in dezelfde mate af,
met het rechtstreekse gevolg, dat de stroomsterkte toeneemt. Een grotere / betekent
echter een groter opgenomen vermogen Vnefl, want Knet is constant. Daar echter
de (mechanische) tegenstand onveranderd gebleven is, openbaart zich dit grotere
vermogen in een toename van de snelheid *).
Een en ander zal met enkele cijfers toegelicht worden. Nemen we aan: r/Het = 220 V; .
220 218
Rank. = 0,4 ft en E t = 218 V. De stroom door het anker is dan
—----- = 5 A.
0,4
Het opgenomen vermogen V ■ 1 is 220-5— 1100 watt, het afgegeven vermogen
Et-l is 218-5=1090 watt-). Wordt nu de tegen-verzwakt tot b.v. 216 V,
220__ 216
dan neemt I toe tot -————=10 A. De motor neemt nu 220 -10 = 2200 W op
V» a

en geeft 216-10 = 2160 W af. Blijkbaar is dus het vermogen, dat aan de riemschijf
beschikbaar is, toegenomen van 1090 W tot 2160 W en daar de (mechanische)
tegenstand nog steeds dezelfde gebleven is, heeft dit grotere vermogen een grotere
draaisnelheid ten gevolge.
Uit het bovenstaande volgt een belangrijke regel, die voor gelijkstroommotoren in
het algemeen geldt:

Verzwakking van het veld doet het toerental toenemen.

Men zal zich onwillekeurig afvragen, of er ook een grens bestaat voor de toename
van het toerental. Her antwoord hierop zou theoretisch moeten luiden, dat, indien
de veldsterkte geleidelijk verzwakt werd tot nul, het toerental dienovereenkomstig
gestegen zou moeten zijn tot oneindig groot. Practisch is dit echter onmogelijk,
want zonder veld heeft de motor ook geen trekkracht en hij zou dus zelfs niet meer
1) Denk hierbij aan de formule: arbeid — kracht X weg, waarin de kracht, die overwonnen moet
worden, blijkbaar constant gebleven is.
2) Deze becijfering is slechts bij benadering juist, omdat de magneetstroom, dus ook de verliezen
in de magneten, verwaarloosd zijn. *
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in staat zijn, om de wrijving in zijn lagers en de luchttegenstand, die het anker
ondervindt, te overwinnen. Hoewel echter het toerental niet bepaald oneindig groot
wordt, kan het, bij voortdurende verzwakking van het veld, wel een eindige doch
zó hoge waarde aannemen, dat de ankerdraden — door de middelpuntvliedende
kracht — uit het anker geslingerd zouden worden. Men zegt in zo’n geval, wanneer,
vanwege het te grote toerental, gevaar hiervoor bestaat, dat de motor „op hol" slaat,
Vanzelfsprekend bestaat het gevaar van op hol slaan alleen bij een onbelaste motor,
want bij een belaste motor stelt de last zelf een grens aan het toerental *).
In fig. 120 wordt nu het grootste toerental bereikt, wanneer de aanloopweerstand
geheel tnïgeschakeld en de toerenregelaar geheel zngeschakeld staat. De te verrichten
handeling,ien bij het in bedrijf stellen zijn nu de volgende (zie fig. 121):

r. De hoofdschakelaar (op het schakelbord) inzetten.
2Ö. Met vol-bekrachtigd veld de aanloopweerstand contact-voor-contact uitschakelen,
totdat de draai-arm door de minimaal-autornaat vastgehouden wordt. (Stand
„AAN").
3e. Het veld weer verzwakken (door de toerenregelaar vóór te schakelen: in stand
„MEER"), waardoor het gewenste toerental verkregen wordt.
Vermoedelijk zal de vraag rijzen, waarom de toerenregelaar niet voortdurend inge
schakeld kan blijven staan. Het antwoord hierop is, dat dit niet gedaan wordt,
omdat de motor, met verzwakt veld, veel te langzaam zou aanlopen.
Een overzicht-schakeling van de gehele inrichting is ten slotte afgebeeld in fig. 121;
daarin is links de rusttoestand en rechts de bedrijfstoestand weergegeven. Men lette
TOEREN

MINDER

TOEREN
MEER-____ _

Fig. 121.
ook op de draadverbinding AB, waarover sprake was in fig. 120 (gestreepte lijn).
In plaats van de draai-arm van de toerenregelaar rechtstreeks met het net te ver
binden, zoals in fig. 120 principieel aangegeven was, wordt deze — via de minimaalautornaat — met het begin van de aanloopweerstand verbonden. Dit wordt gedaan,
om de veldkring, ook na het openen van de hoofdschakelaar, gesloten te houden.
Zou men n.1. in fig. 120 de hoofdschakelaar openen (de aanloopweerstand staat dan
natuurlijk reeds open), dan zouden er hevige vonken ontstaan als gevolg van de
extra-stroom, die door het verdwijnende veld veroorzaakt wordt.
Men zou zich nog kunnen afvragen, waarom de toerenregelaar, via de minimaalautornaat, met het beginpunt van de aanloopweerstand verbonden is en niet met het
einde. Dit is gedaan, opdat, met de aanloopweerstand op het eerste contact, de volle
netspanning op de veldwikkeling komt te staan. Had men de veldspoel met het
einde van de aanloopweerstand verbonden, dan zou, met de aanloopweerstand op
het eerste contact, de veldspoel bijna geen spanning gekregen hebben. Immers, met
«) Zeer kleine motoren (zoals b.v. van een „fan”) slaan bü nullast niet op hol, omdat daarbij, naar
verhouding, de verliezen groot zijn.

8 Óosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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de aanloopweerstand op het eerste contact, is de spanningsval in de aanloopweer
stand bijna gelijk aan de netspanning. Met de aanloopweerstand op het laatste
contact, vloeit door de aanloopweerstand alleen de veldstroom en die is zeer klein
in verhouding tot de ankerstroom. De spanningsval, die de veldstroom in de aan
loopweerstand veroorzaakt, is dus ook maar klein.
. . De aanduidingen „uit” en „aan”, respectievelijk „meer” en „minder” in fig. 121 staan

r ii
3..
i
Fig. 122.

in werkelijkheid vermeld op de kap van de aanloopweerstand. respectievelijk van
de toerenregelaar; zie fig. 122. Deze toont een foto van de aanloopweerstand en
toerenregelaar, die te zamen in één omkapseling ondergebracht zijn. In de linker helft
van deze afbeelding is duidelijk de minimaal-automaat zichtbaar.
Links daarvan (onder de draai-arm) is een tweede automaat
aangebracht, die tot doel heeft, de motor tegen overbelasting te
beschermen. Door de windingen van dit z.g. „maximaal-relais
vloeit de stroom, die de motor uit het net opneemt. Zou deze,
bij overbelasting van de motor, een te grote waarde dreigen
aan te nemen, dan wordt een pal (p) aangetrokken, die daar
Fig. 123.
door twee contacten (c) met elkaar doorverbindt.
Uit fig 123 blijkt, dat hierdoor de minimaal-automaat kortgesloten komt te staan,
waardoor de draai-arm van de aanloopweerstand terugkeert in de stand „open”. (Ter
wille van de duidelijkheid zijn in deze figuur alle overige onderdelen weggelaten).
Op dezelfde manier als hierboven met betrekking tot de shuntmotor aangegeven
werd, wordt ook het toerental van de compoundmotor geregeld; daartoe wordt dan
alleen de veldstroom van de shuntwikkeling geregeld.

Samenvatting:
Het toerental van de gelijkstroom-shuntmotor wordt geregeld met
de bekrachtigingsstroom van het veld; bij de compoundmotor alléén
met het shuntveld.
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Do variabele weerstand, waarmee do veldstroom geregeld wordt,
heet „toerenregelaar”. Het aantal ohms van de toerenregelaar is
vrij hoog in vergelyking tot dat van de aanloopweerstand.

Do toerenregelaar heeft géén „open” stand, de aanloopweerstand wel.
Het niet-gebruikte deel van de toerenregelaar staat — via de draaiarm — steeds kortgesloten; dit levert de zekerheid op, dat de veldkring nimmer in onderbroken toestand kan verkeren.
De draai-arm van do toerenregelaar is verbonden met het begin van
de aanloopweerstand; daardoor voorkomt men vönken bij het uit
schakelen van de hoofdschakelaar.

Do in-bedrijfstelling van de shuntmotor geschiedt door de volgende
handelingen: hoofdschakelaar inzetten; aanloopweerstand (bij vol
bekrachtigd veld) contact-voor-contact uitschakelen; toerenregelaar
vóórschakelen, waardoor het gewenste toerental bereikt wordt.
Bij het aanlopen van de motor moet het veld volbekrachtigd z\jn,
daar anders de trekkracht onvoldoende is en het aanlopen te lang
duurt.

Voor de toerenregeling geldt de algemene regel, dat bij verzwak
king van het veld het toerental toeneemt.

Om overbelasting van de motor te voorkomen, wordt een maxima» 1relais aangebracht, dat de minimaalautoniaat kortsluit, zodra de uit
het net opgenomen stroom de hoogst toelaatbare waarde overschrijdt.

d.

De eigenschappen van de serie-, shunt- en compoundmotor.

Bij de bespreking van de karakteristieke eigenschappen van de gelijkstroom d y n a m o's
(§ 22d) werd nagegaan, welk verband er bestaat tussen de klemspanning en de be' lastingstroom. Beschouwt men daarentegen de karakteristieke eigenschappen van een
motor, dan treden hierbij andere grootheden op de voorgrond. Bij een motor mag
n.1. de spanning, waarop hij aangesloten staat (netspanning) steeds als constant ver
ondersteld worden. Daarentegen kan de last, die de motor trekken moet, veran
derlijk zijn. Het spreekt vanzelf, dat daardoor ook een verandering in het toerental
ontstaan zal, zodat het van belang is, om na te gaan, in hoeverre een verandering
van de mechanische belasting invloed heeft op het toerental. Dit verband, tussen
toerental en belasting, geeft de karakteristieke eigenschappen van de motor weer,
waaruit dan valt af te leiden, voor welk doel een bepaald type motor het meest
geschikt is.
Beschouwen we eerst de seriemotor *). Daarbij is de stroomsterkte in de veldwindingen even groot als in het anker. Een verandering in de opgenomen stroomsterkte
beïnvloedt dus zowel de sterkte van het ankerveld als die van het magneetveld. En
daar de kracht, die de motor ontwikkelt, evenredig is met het product van beide
veldsterkten, moet de kracht, die een seriemotor ontwikkelt, evenredig zijn met het
kwadraat van de opgenomen stroomsterkte. Natuurlijk geldt dit alleen, zolang de
magneten nog niet verzadigd zijn, want daarboven kan het magneetveld niet meer
toenemen.
Dat bij de seriemotor de trekkracht evenredig is met
is ook in te zien aan de
hand van de wet van Biot en Savart. Volgens deze wet is immers de kracht, die

*) Bij het aanlopen van een seriemotor wordt, evenals bij een shuntmotor, gebruik gemaakt van
een aanloopweerstand. Echter ontbreekt hier de z.g. toerenregelaar.
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op de ankerdraden werkt: k "i". H . I. I, waarin / de draadlengte dus een onveran
derlijke grootheid voorstelt; H (de sterkte van het magneetveld) is bij de seriemotor
weer evenredig met /, dus vindt men wederom — zolang de magneten nog niet
verzadigd zijn —, dat k evenredig is met
Deze eigenschap wijst op een grote
verandering van k, bij een veel minder grote verandering van /.

Gaan we nu na, wat er met het toerental gebeurt bij verandering van /, dan blijkt
het volgende. Zodra de last, die de motor trekken moet, vergroot wordt, heeft dit
onmiddellijk een vermindering van de snelheid tot gevolg. Daardoor daalt echter
Et en neemt / toe. Een toename van / doet echter het magneetveld weer sterker
worden en in § 23c werd uiteengezet, dat bij versterking van het magneetveld de
draaisnelheid afneemt. De (natuurlijke) vermindering van het toerental (ingevolge de
grotere last) wordt dus, door de daardoor toenemende veldsterkte, nog eens extra
ondersteund.
Te voren werd bovendien verklaard, dat een toename van de stroomsterkte een nog
veel grotere toename van de trekkracht tot gevolg heeft. Alles samenvattende blijkt
dus, dat indien de last van een seriemotor toeneemt, het toerental sterk zal dalen,
gepaard gaande met een aanzienlijke stijging van de trekkracht.
Door gelijke redenering wordt aangetoond, dat bij vermindering van de last het
toerental snel stijgt en de trekkracht eveneens snel afneemt.
Deze eigenschappen maken de seriemotor allerminst geschikt om daar gebruikt te
worden, waar een regelmatige gang vereist wordt ; daarentegen maken diezelfde
eigenschappen de seriemotor bij uitstek geschikt om dienst te doen als tractiemotor,
b.v. in hefwerktuigen en als trammotor (tractie == trekken).
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat bij een seriemotor, wanneer men de last
gehéél zou wegnemen, gevaar voor het in § 23c vermelde ,,op hol slaan” bestaat;
dit volgt onmiddellijk uit het bovenstaande. Om het wegvallen van de last bij een
seriemotor te voorkomen, wordt voorgeschreven, dat de koppeling tussen de motor
en de arbeidsmachine (last) nimmer geschieden mag door middel van een drijfriem
(want die zou van de riemschijf kunnen aflopen), maar steeds moet plaats vinden met
behulp van tandwielen, of anders door beide assen rechtstreeks met elkaar te ver
binden (z.g. directe koppeling).
Bepalen we ons nu tot de shuntmotor, dan valt al dadelijk op te merken, dat het
veld daarbij steeds constant van sterkte is; immers, de magneetstroom wordt door
de netspanning bepaald en die verandert niet. Wat echter wèl veranderen kan, is
de ankerstroom. Zodra de last toeneemt en de motor daardoor neiging vertoont
langzamer te gaan draaien, vermindert Et en neemt
toe. Uit de wet van Biot
en Savart volgt nu, dat de trekkracht evenredig metlank. aangroeit;
het draaiend
koppel van de motor neemt dus óók toe, maar niet méér, dan tot er evenwicht
bestaat met de grotere last. En daar dus blijkt, dat een toename van de last door
een toename van het koppel gecompenseerd wordt, volgt hieruit, dat het toerental
van de shuntmotor, ondanks de vermeerdering van de belasting, nagenoeg constant
zal blijven.
Bij vermindering van de last geschiedt alles in omgekeerde zin. De motor vertoont
dan de neiging sneller te gaan draaien, doch gelijktijdig neemt Et toe en lank. ah
zodat de trekkracht eveneens afneemt en deze past zich weer aan de geringere
last aan.
Uit een en ander blijkt, dat het toerental van een shuntmotor, ook al verandert de
belasting, zich steeds weer op de oorspronkelijke waarde tracht in te stellen. Daarom
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is de shuntmotor steeds daar op zijn plaats, waar een constante ^ang vereist wordt.
In de radio-techniek is dit het geval bij de motor, die ter aandrijving dient van de
wisselstroomdynamo, waaruit de zender gevoed wordt (aan boord van een schip).
Behalve de serie- en de shuntmotor bestaan er ook compoundmotoren, waarbij dus
een deel van de veldwikkeling in serie .met en een deel parallel aan het anker staat.
Evenals dit bij de compound d y n a m o het geval was, bezit ook de compound
motor gedeeltelijk de eigenschappen van een seriemotor en gedeeltelijk die van een
shuntmotor. Zo is het toerental veel minder constant dan van de shuntmotor, terwijl
de trekkracht binnen minder wijde grenzen varieert dan bij de seriemotor. Op hol
slaan kan de compoundmotor niet, want door de aanwezigheid van de shuntwikkeling wordt aan de afname van de veldsterkte (dus ook aan de toename van het
toerental) een grens gesteld.
S a m e n v a 11 i n g:

Bij een seriemotor is (zolang de magneten niet verzadigd zijn) de
trekkracht evenredig met het kwadraat van de stroomsterkte.
Als de last van een seriemotor toeneemt, daalt het toerental zeer
sterk en neemt de trekkracht aanzienlijk toe; bij vermindering van
de last verloopt alles in omgekeerde zin.
De seriemotor is bij uitstek geschikt als tractiemotor. Een onbelaste
seriemotor slaat op hol. Middel tegen dit laatste is o.a. directe
koppeling met de arbeidsmachine.

<

Bij de shunt motor is de veldsterkte constant. De stroomsterkte
regelt zich automatisch naar de grootte van de last. De motor
behoudt daardoor — ook al variëert de belasting — vrijwel het
zelfde toerental.

De compoundmotor heeft deels de eigenschappen van een serie
motor en deels die van de shuntmotor.

ï'
e.

Enkele opmerkingen over motoren en dynamo’s in het algemeen.

Van de motoren en dynamo’s, die hiervoor besproken zijn, worden de wisselstroom
dynamo’s in de praktijk gebruikt als voedingsbron voor de radio-zender. Gelijkstroomdynamo’s zijn hiervoor, vanwege de vereiste zeer hoge spanning, niet geschikt. (De
wisselspanning kan n.1. tot iedere gewenste waarde getransformeerd worden).
Zo’n wisselstroomdynamo wordt, aan boord van schepen, aangedreven door een
gelijkstroomsftimfmotor, die zijn energie weer ontvangt uit het scheepsnet. In dit
geval, wanneer een ,,aggregaat” *) bestaat uit een motor en een generator, op één
as met elkaar gekoppeld, spreekt men van een „motorgenerator”. (Zie fig. 79 en 87.)
Bij kleinere installaties, die voor reserve aanwezig zijn en tevens' dienen om in tijd
van nood gebruikt te kunnen worden, ontvangt de aandrijvende shuntmotor zijn
energie uit een accu-batterij. (Ook bestaat de mogelijkheid — b.v. bij permanente
montage van een noodzender in een reddingssloep — dat de wisselstroomdynamo
aangedreven wordt door een benzinemotor).
Bij de tevoren genoemde kleinere installaties worden de aanloop- en de veldweerstand soms ook wel gecombineerd uitgevoerd. Het schema van deze combinatie is
(principieel) afgebeeld in fig. 124. De gebogen stroken stellen daarin koperen leibanen

•) Benaming voor twee aan-elkaar-gekoppelde machines.
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voor, waarover de draaiarm zich op dezelfde manier bewegen
kan als over de contactnokken van de weerstanden.
Bij vliegtuiginstallaties gebruikte men vroeger, voor aandrij
ving van de wisselstroomdynamo, een kleine propeller, die,
op de as van de dynamo bevestigd, door de luchttegenstand
(tijdens de vlucht) rondgedraaid werd. Tegenwoordig wordt
de dynamo door de vliegtuigmotor zelf in beweging gebracht.

Volledigheidshalve noemen we op deze plaats nog de z.g.
„éénankeromzetter" of „convertor", een combinatie,van een
motor en een generator in één anker. Vanwege de mindere
Fig. 124.
belangrijkheid volstaan we met op te merken, dat het hier
in beginsel een shuntmotor geldt, die, behalve van een collector, bovendien nog van
twee sleepringen voorzien is. Aan de collector wordt de gelijkstroom toegevoerd,
waardoor het anker gaat draaien.
Uit § 23b is echter bekend, dat in het anker van een gelijkstroommotor, tijdens de
draaiing, een wisselspanning opgewekt wordt*). Door nu bepaalde punten van de
ankerwikkeling met de sleepringen te verbinden, kan genoemde wisselspanning r—
via sleepcontacten — weer een wisselstroom in een of ander verbruikstoestel (b.v.
via een transformator) onderhouden. Op die manier hebben we dus, in één enkel
anker, een gelijkstroom omgezet in een wisselstroom.
Het grote bezwaar van deze inrichting is, dat de effectieve wisselspanning (die \
2 Ei
bedraagt) niet geregeld kan worden, zonder het toerental te veranderen. Bij de motorgenerator kan dit natuurlijk wel.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de motoren en dynamo’s, die in de naaste om
geving van zenders geplaatst zijn, beveiligd dienen te worden tegen hoog-frequente
stromen, die, door inductie, in de leidingen kunnen optreden. Zulke h.f. stromen
ondervinden n.1. in de inductieve weerstand van de veld- en ankerwindingen een
zeer grote tegenstand. Daardoor kunnen hoge spanningen optreden en bestaat gevaar
voor beschadiging van de isolatie.
Een en ander wordt voorkomen door, parallel aan de beschouwde zelfinductie. een
weerstand te plaatsen, die klein is voor de h.f, stroom. Met ,,klein” wordt hier
bedoeld, ten opzichte van de in
ductieve weerstand van de be
schouwde zelfinductie. Voor dit
doel gebruikt men een gestrekte
weerstandsdraad. die aangebracht
is in een luchtledige glazen buis.
Fig. 125.
Een andere methode is het aan
brengen van een paar in serie geschakelde condensatoren, waarvan het.midden geaard

1

is. Bij voldoende grote capaciteit is —een — voor de h.f. stroom — practisch te
u .C
verwaarlozen kleine weerstand. Doordat het punt tussen de beide condensatoren ge
aard is, bestaat er, behalve tussen de beide leidingen onderling, ook tussen elke
leiding en de aarde een h.f. kortsluiting. Een en ander is afgebeeld in fig. 125.

V7c

Wat betreft het onderhoud van motoren en dynamo’s moet in de eerste plaats op
de smering gelet worden. Ofschoon kogellagers zelden voor grote dynamo’s

•) Hier wordt de emk bedoeld, die — via de collector — aan de borstels als een gelijkspanning
optreedt, welke laatste ons als téfjen-EMK (Et) bekend is.
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gebruikt worden, zij hier toch gewezen op het verschil in smering, dat er bestaat
bij een kogellager en bij het meer algemeen voorkomende „glij- of ringsmeerlager".
Het kogellager moet n.1. gesmeerd worden met vet en het glijlager met olie. Deze
olie wordt — tijdens het draaien —, door middel van een ring, aan de as overgedragen.
De olie dient van tijd tot tijd afgetapt en ververst te worden.
Wanneer de collector vonken vertoont, moet de oorzaak daarvan vastgesteld en
opgeheven worden. Het vonken kan ontstaan door een verkeerde borstelstand of
door een ,,vuile" collector. In het eerste geval ontstaan vonken op één bepaalde
plaats; in het tweede geval breidt de vonk zich (cirkelvormig) langs een groot deel
van de collector uit. Een verkeerde borstelstand is gemakkelijk te verhelpen, door
de borstelbrup in of tégen de draairichting te verstellen. Een vuile collector kan
ontstaan, doordat zich kooldeeltjes. afkomstig van de borstels, op de collector af
gezet hebben; in dit geval moet de collector met een doek schoon gewreven wor
den. Ook kan het vonken veroorzaakt worden, doordat de borstels niet voldoende
op de collector drukken; in dit geval moeten de borstel houders meer naar de col
lector toe gedraaid worden (fig. 73). Tenslotte kan het vonken nog veroorzaakt
worden, doordat het mica, hetwelk zich tussen de collectorstroken bevindt, een
weinig daarboven uitsteekt. In dat geval moet het mica, door een ter zake kundig
persoon, weggevijld worden.
De koolborstels zijn aan slijtage onderhevig en moeten derhalve weleens door nieuwe
vervangen worden. Zo’n nieuwe borstel moet dan eerst, in de vorm van de collector,
bijgeslepen worden. Men gaat daarbij als volgt te werk. Een
smalle strook schuurlinnen wordt tussen de borstel en de col
O
lector gehouden en de beide einden ervan neergedrukt, zodat
het de ronde vorm van de collector aanneemt (fig. 126). Daarna
o
wordt het in de draairichting getrokken, waarbij tegelijkerFig 126
tijd de borstel neergedrukt wordt. Bij het terugtrekken van
het schuurlinnen dient de borstel telkenmale opgelicht te worden. daar er anders — vanwege de ruimte in de borstelhouder — twéé loopvlakken
zouden ontstaan. De bedoeling van een en ander blijkt uit fig. 126.

Eventueele kortsluiting in een ankerwinding (hetgeen óók vonken ten gevolge heeft)
kan vastgesteld worden, door telkens, tussen twee op-elkaar-volgende collectorstroken,
de weerstand te bepalen, b.v. met behulp van een brug van Wheatstone. Wanneer
het anker sluiting vertoont, dan zal dit moeten blijken, doordat men ergens tussen
twee opeenvolgende stroken een veel kleinere weerstand meet dan elders langs de
collector. Ook zal het gewenst zijn, dat tegelijkertijd de isolatieweerstand tussen de
ankerwikkeling en het ankerijzer gemeten wordt, b.v. met een ohmmeter of met een
voltmeter. (Zie § 19, c). Omdat de gehele ankerwikkeling één on-onderbroken draad
vormt, is het voldoende de RISui. te meten tussen het ankerijzer en één enkele
collectorstrook.
Ook is het van belang de machine (inwendig) stofvrij te houden en te beschermen
tegen vocht.
Bij de plaatsing van motoren en dynamo’s, moet er steeds op gelet worden, dat de
as langsscheeps komt te staan; dit in verband met de speling (in de as-richting) die
zich
het anker altijd (noodzakelijk) bezit. Bij dwarsscheepse plaatsing zou het anker —
Z.
daardoor, bij slingerend schip, steeds heen en weer bewegen en daarbij tegen de
lagers stoten.
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Samenvatting:
In scheepsradio-installatie wordt de wisselstroom-dynamo aan
gedreven door een gelijkstroomshuntmotor; deze ontvangt zijn
energie uit het scheepsnet of, bij reserve-installaties, uit een accubatterij. Bij uitzondering kan de dynamo aangedreven worden door
een benzinemotor. Bij vliegtuiginstallaties kan de dynamo aange
dreven worden door een aan de as bevestigde kleine propeller of
door de vliegtuigmotor zelf.
Bij kleine installaties kunnen aanloop- en veldweerstand in-één
geconstrueerd zijn.
Een éénankeromzetter of convertor is een gelijkstroomshuntmotor,
die, behalve een collector, ook nog sleepringen bezit. Aan de eerste
wordt de gelijkstroom toegevoerd, van de laatste wordt de wissel
stroom afgenomen; de wisselspanning is, bij constant toerental, niet
regelbaar en steeds gelijk aan 0,7 E( . *)

Motor en generator worden tegen h.f. stromen beveiligd door
(parallel) een inductie-vrye weerstand er op aan te sluiten (ge
strekte draad of condensator).
Kogellagers worden gesmeerd met vet; ringsmeerlagers (glij-lagers)
met olie. Zowel vet als olie moeten op bepaalde tijden ververst
worden.
Het vonken van een collector kan zowel op één punt optreden, als
(cirkelvormig) langs de gehele collector. In het laatste geval is de
„collector vuil (olie of kooldeeltjes). Het vonken op één plaats kan
ontstaan door: verkeerde borstelstand; onvoldoende druk van de
borstels op de collector; het mica steekt boven de lamellen uit;
kortsluiting in een ankerwinding.

Nieuwe borstels moeten eerst by-geslepen worden in de vorm van de
collector.

Motor en dynamo moeten inwendig stofvrij gehouden worden en
beschermd worden tegen vocht. De stand van de as moet altijd
langsscheeps zijn.

/

•) Dit is (bij benadering) dus ook 0,7 van de gelijkspanning.
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HOOFDSTUK IV.

Enkele bijzondere onderwerpen.
§ 24.

l

De electrolytische condensator en de inductie-vrije condensator.

De werking van de electrolytische condensator berust op het volgende principe.
Wanneer men een aluminium electrode, b.v. een staaf, in een metalen bakje plaatst,
dat gevuld is met een electrolyt ‘) (fig. 127) en men stuurt er een gelijkstroom
zodanig doorheen, dat deze bij de alurniniumstaaf binnentreedt en bij het bakje uit*
treedt, dan wordt het water uit de vloeistof ontleed in waterstofgas (H._.) en in
zuurstofgas (O) (dl. 1 — § 14 van het Aanhangsel). Het waterstofgas verplaatst zich
daarbij in de stroomrichting en ontwijkt aan de minpool; het zuurstofgas verplaatst
zich tégen de stroomrichting in en zet zich af op de pluspool. Als gevolg van dit laatste bedekt de aluminiumelectrode
zich met een laagje aluminiumoxyde en daar de oxyden tot
de slechte geleiders behoren, komt de plus-electrode daardoor
tenslotte geïsoleerd van de vloeistof te staan.
Met opzet wordt deze plus-electrode van aluminium ge
maakt, omdat aluminiumoxyde zo homogeen en fijn van
structuur is, dat er een vrijwel volkomen isolerende huid
door ontstaat. Zodra deze oxyde-laag gevormd is, vloeit er
O
"2
hoegenaamd geen stroom meer en gedraagt het geheel zich
als een condensator. Van deze condensator is de aluminiumelectrode de ene geleider, de vloeistof (dus niet het bakje)
de andere geleider; het oxyde-laagje is het diëlectricum.
Uit een en ander blijkt, dat het vrij onverschillig is. uit wélk
Fig. 127.
metaal het bakje bestaat, omdat dit slechts van metaal moet
zijn om contact met de vloeistof te maken, zónder daarbij
echter deel te nemen aan de scheikundige werking.
De op d^ze wijze gevormde condensator heeft een buiten
gewoon grote capaciteit, hetgeen toe te schrijven is aan de
geringe dikte van het oxyde-laagje (enkele tienduizendste mm);
bovendien tracht men het oppervlak van de aluminiumelectrode
zo groot mogelijk te maken door het (straalsgewijs) aanbrengen
van gegolfde ribben, die een ruige (geëtste) oppervlakte be
zitten 2). Van een en ander toont fig. 128 een dwars-doorsnede.

ƒ

+

In vergelijking tot andere condensatoren, bezit de electrolytische condensator enkele bijzondere eigenschappen. Ten
eerste is de condensator polair, want hij werkt alleen, zolang de aluminiumelectrode
positief is ten opzichte van de vloeistof. (In het omgekeerde geval zou het oxydelaagje verdwijnen en kortsluiting ontstaan).

Fig. 128.

1) Het meest geschikt voor dit doel is een oplossing van borax.
2) Denk hierbij aan de grootheden O en d, die voorkomen in de formule voor de plaatcondensator
(dl. 1 — § 43).

121

'h

F

Wanneer een electrolytische condensator gebruikt moet worden in een kring, waarin,
behalve een gelijkspanning {V), bovendien nog een wisselspanning (u) werkzaam is,
dan kan dit dus alléén, indien de amplitude van die wisselspanning kleiner is dan
de gelijkspanning. Als b.v. V = 300 volt en p,„oa*=180 volt, dan „slingert” de
spanning aan de aluminiumelectrode (ten opzichte van de vloeistof) tussen 300 —180 =
= plus 480 volt en 300 - 180 = plus 120 volt. Derhalve poolt de condensator nu
niet om, dank zij de aanwezigheid van de gelijkspanning.
Een tweede bijzonderheid is, dat de dikte van het oxyde-laagje evenredig is met de
spanning. Bij de laagste spanning is het ’t dunst en vormt zich dus de grootste
capaciteit; bij verhoging van de spanning neemt de capaciteit bijna omgekeerd
evenredig af. Zo treedt, bij de in omloop zijnde typen, bij ongeveer 10 volt, een
capaciteit op van een paar duizend p. F! Bij 500 volt bedraagt de capaciteit onge
veer 16 m F. Laatstgenoemde spanning is vrijwel het maximum, waartoe men gaan
kan, omdat daarboven een doorslag van het oxyde.-laagje te vrezen is. Echter be
hoeft een doorgeslagen electrolytische condensator nog niet voor goed onbruikbaar
te zijn, daar de doorgeslagen plek opnieuw (bij verlaagde spanning) oxyderen kan,
waarna de condensator zich herstelt.
Wanneer men omgekeerd een electrolytische condensator, die geformeerd is bij 480
volt, gaat gebruiken bij 250 volt, dan past het oxyde-laagje, dus ook de capaciteit,
zich weer aan de lagere spanning aan, zodat (in dit geval) de capaciteit ongeveer
tweemaal zo gfroot zou worden.
Tevoren werd .opgemerkt, dat, na het inschakelen, een stroom ontstaat, die het
water ontleedt in //., en in O. waardoor de pluspool oxydeert en de stroomsterkte
weer nagenoeg tot nul afneemt. Volkomen nul wordt de stroom echter nooit, omdat
de aluminiumelectrode altijd in lichte graad veront
reinigd is, dat wil zeggen, uiterst fijne deeltjes van
andere stoffen bevat, die niet oxyderen en waarover
ventiel boven
dan een uiterst geringe stroom blijft vloeien. Deze
z.g. ,,lekstroom" of „reststroom" bedraagt ongeveer
0,1 m A per p. F (bij ruim 500 volt) en neemt bij
lagere spanningen naar evenredigheid af. (Althans
480 V
per p. F gerekend). Bovendien is de //<?/,- van
temperatuur afhankelijk; bij stijgende temperatuur
neemt de lekstroom toe.
huls negatief
Laat men een electrolytische condensator zeer langen
tijd ongebruikt staan, dan neemt de dikte van de
oxyde-laag gestadig af en de capaciteit toe. Als
gevolg daarvan zal, bij hernieuwd inschakelen, eerst
een sterkere stroom ontstaan, die geleidelijk — naar
chassis
mate de oxyde-laag zich weer herstelt — zwakker
wordt, om tenslotte (b.v. na enkele minuten) weer
T—
;—' isolatiegelijk te worden aan de oorspronkelijke reststroom.
t "materiaal
Daar er echter, hoe gering ook, altijd stroom blijft
positieve
-^"pool
vloeien, wordt er dus ook voortdurend water ont
leed en gas ontwikkeld. Deze gasontwikkeling maakt
Fig. 129
het aanbrengen van een ventiel noodzakelijk *). Door
*) Daarom moet een electrolytische condensator, wanneer deze in bedrijf is, altijd rechtop staan
(met het ventiel naar boven), omdat anders de vloeistof uit het ventiel gedrukt zou worden, in
plaats van het gas.
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het verlies aan water is de levensduur (theoretisch) begrensd. Echter is dit verlies zó
gering, dat het practisch geen rol speelt.
Interessant is de practische constructie van deze condensator, die zichtbaar is in fig.
129. Eigenlijk stelt het fig. 127 (onderst-boven) voor, waarbij de pluspool (geïsoleerd)
door de bodem van de huls gestoken is. Deze huls wordt, door het aandraaien van
de platte moer, vastgezet op het metalen (geaarde) chassis, waarin tevoren een gat
geboord is.

Behalve deze z.g. „natte" bestaan er ook „droge" electrolytische condensatoren. De
constructie van deze laatste is volkomen gelijk aan die van de in dl. 1
§ 46, b
behandelde (gerolde) papiercondensator, waarbij men zich echter het geparaffineerde
papier vervangen moet denken door vloeipapier, dat in het electrolyt gedrenkt is.

Tegenover het voordeel van deze condensatoren — n.1. een grote capaciteit in een
beperkte ruimte — staat het nadeel, dat de verliezen veel groter zijn dan bij andere
condensatoren. Dit is een gevolg van de niet te verwaarloozen weerstand, die in de
electrolytische condensator schuilt en die bovendien nog toeneemt, naarmate de fre
quentie groter wordt. Reeds eerder werd opgemerkt, dat een condensator (of spoel)
mét verliezen, denkbeeldig voorgesteld kan worden door een volmaakte — verliesvrije — condensator (of spoel), waarmede de verliesweerstand in serie geplaatst is.
Met betrekking tot de electrolytische condensator is dit afgebeeld in fig.
130, waaruit tevens blijkt, hoe deze condensator schematisch voorgesteld
wordt. Uit deze figuur blijkt nu duidelijk, welke invloed de verliesweer
R verlies
stand op de grootte van de capaciteit heeft. Het toe- en afstromen
atstromen van
de
electriciteit,
naar
en
van
de
condensator,
wordt
er
n.1.
door bemoei+
lijkt en wel des te meer, naarmate Rvcri. groter is. Voor gelijkstroom
C
bestaat dit bezwaar niet, omdat daarbij de condensator — ook bij verkleinde stroomsterkte — voldoende tijd krijgt zich te laden; bij wissel
Fig. 130. stroom daarentegen moet iedere lading in een halve periode volbracht
zijn en dan "zal, bij begrenzing van de laadstroom (door de
/? ve/’■/.),
i
de lading Q kleiner zijn, naarmate de laadtijd korter is. Het gevolg hiervan
Hgt voor de hand, n.1. een afname van de werkzame of effectieve capaciteit (Cefr.)
en wel des te meer, qaarmate de frequentie groter is. Om die reden zijn deze condensatoren alleen geschikt om gebruikt te worden in l.f.-kringen, terwijl ze in h.f.kringen totaal onbruikbaar zijn.
Soms bevindt een electrolytische condensator zich in een schakeling op een plaats.
waar. behalve l.f.-stromen, bovendien h.f.-stromen kunnen optreden. Om in zo'n
geval te voorkomen, dat de h.f.-stromen in de electrolytische condensator een te
grote weerstand zouden ondervinden, plaatst/men er een (gestapelde) micacondensator van b.v. een paar n F parallel aan. Hoewel het, oppervlakkig beschouwd,
vreemd mag lijken, dat men parallel aan b.v. 10 a 20
F een condensator .van b.v.
0,002 ^F plaatst, is dus de betekenis deze, dat de l.f.-stromen hun weg zoeken over
__
de electrolytische condensator en de h.f.-stromen over de stapelcondensator.

H

Een soortgelijk geval doet zich voor bij gewikkelde of gerolde
H papiercondensatoren. Bij nadere beschouwing blijken deze n.1. niet
Z/ gehéél vrij van zelfinductie te zijn, hetgeen zich gemakkelijk
laat inzien aan de hand van fig. 131. Daarin is één enkele slag
“
afgebeeld van de beide zilverpapierstroken. Hoewel het diëlectricum
Fig. 131.
(gearceerd) uiterst dun is, is toch de cirkel die de binnenste strook
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beschrijft kleiner, dan die van de buitenste strook. Door beide stroken vloeien even
sterke stromen, echter, steeds tegengesteld aan elkaar gericht. Doordat nu de buiten
winding iets groter is, wordt het magnetische veld van deze winding niet volkomen
gecompenseerd door dat van de bifinenwinding. Het aantal lijnen dat overblijft, wordt
nu bepaald door het in fig. 131 gearceerde strookje. Voor één enkele slag zou deze
resulterende flux nog wel te verwaarlozen zijn, maar, vanwege het grote
aantal slagen, is de invloed — althans bij hoge frequenties — merkbaar.
Men ziet onmiddellijk in, door (op soortgelijke manier als dit in fig. 130
gedaan werd) de condensator voor te stellen als een volmaakte capaciteit
C. waarmede in serie een zelfinductie L geplaatst is (fig. 132). Ook hier
neemt dus, bij toenemende frequentie, de effectieve capaciteit af*).
Men heeft nu een eenvoudig middel bedacht om aan genoemd bezwaar
te ontkomen. Dit bestaat hierin, dat men de stroken zilverpapier (volFig. 132.
getrokken lijnen) in fig. 133 en geparaffineerd papier (streeplijnen) zó op
elkaar legt, als daar in d w a r s-doorsnede voorgesteld is. De naar buiten
uitstekende delen, vormen, na de stroken op de bekende manier opgerold te hebben,
aan ieder uiteinde een spiraal van zilverpapier. Deze beide, spiraalvormige uitsteekseis worden plat gedrukt en dienen dan voor zijdelingse toevoer van de stroom,
Dit laatste is juist waar het om gaat, want de tevoren genoemde zelfinductie had zijn ontstaan immers te danken aan
het feit, dat de stroom spi r a a 1 s g e w ij s de condensator in
Fig. 133.
en uittreedt. In aansluiting op hetgeen hiervóór van de
electrolytische condensator gezegd werd, zal men nu zelf wel kunnen verklaren,
waarom soms, parallel aan een wikkelcondensator van enkele /z F (die niet geheel vrij
van zelfinductie is), een stapelcondensator van vrij kleine capaciteit geplaatst is.
Samenvatting:

De beide geleiders van een electrolytische condensator worden ge
vormd door de aluminiumelectrode en het electrolyt; het diëlectricum is een oxyde-laagje. Men onderscheidt natte en droge electro
lytische condensatoren.

Deze condensator is polair en mag alleen dan in een wisselstroonikring opgenomen worden, indien er tevens een gelijkspanning in
werkzaam is, die minstens even groot is als de amplitude van de
wisselspanning. Het „huis” van de condensator is altijd minpool;
de pluspool is (geïsoleerd) door de bodem gevoerd.
Vanwege de geringe dikte van het oxyde-laagje heeft deze conden
sator een zéér groote capaciteit. Deze capaciteit variëert met de
spanning, want het oxyde-laagje wordt dikker (en de capaciteit
kleiner) als de .spanning toeneemt; bij verlaging van de spanning
geschiedt het omgekeerde.

De maximum spanning, waarbij deze condensatoren gebruikt kunnen
worden, is begrensd (ruim 500 V), omdat daarboven het oxydelaagje dreigt door te slaan. Een doorgeslagen electrolytische conden
sator kan (bij lagere spanning) weer oxyderen.
Tijdens het bedrijft blijft er een kleine reststroom of lekstroom
vloeien die (per
F gerekend) toeneemt, naarmate de bedrijfsspanning en de temperatuur groter zyn. Deze reststroom ontwikkelt

*) Practisch is de invloed van „L"-alleen bjj h.f.-stromen merkbaar.
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gas, waarvoor een ventiel aanwezig moet zijn; in bedrijf moet deze
condensator steeds met het ventiel naar boven staan.
De electrolytische condensator heeft een niet te verwaarloozen verliesweerstand, die toeneemt met de frequentie, waardoor de effec
tieve capaciteit daalt; daarom is deze condensator wel voor l.f. maar
niet voor h.f. stromen te gebruiken.
Gewikkelde of gerolde papiercondensatoren hebben een geringe zelfinductie, die de effectieve capaciteit doet afnemen, naarmate de fre
quentie toeneemt. Speciaal voor h.f. stromen vervaardigt men daarom
inductievrije papiercondensatoren, waarbij de stroom van terzijde
toe- en afgevoerd wordt.

Een kleine stapelcondensator, parallel geplaatst aan een electrolytische condensator of een gewikkelde papiercondensator, dient als
doorlaat voor de h.f. stroom.

§ 25.

De wetten van Kirchhoff.

Ter berekening van de stroomsterkte en de spanningsval in de verschillende delen
van een keten, bedient men zich van de wet van Ohm. Nadere beschouwing leert
echter, dat zich gevallen kunnen voordoen, waarop de wet van Ohm niet zo zonder
meer van toepassing is.
Een eenvoudig voorbeeld van zo'n geval is geschetst in fig. 134,
waarin de EMK's en de Rjs ongelijk zijn.
Wanneer gevraagd wordt, in dit geval de stroomsterkte door Rn te
berekenen, dan zal men onwillekeurig geneigd zijn dit te doen, door
EMK
,
,
.
ju.
— - — — de stroom te berekenen, die het boeerst — met I =
Ri
Rh
venste element ontwikkelt (en daarbij de onderste cel even weg te
*
denken) om daarna, op dezelfde manier, de stroomsterkte te bepalen,
die_ het onderste element ontwikkelt (waarbij het bovenste element
even weg-gedacht wordt); daarna worden de beide uitkomsten dan
Fig. 134.
bij elkaar opgeteld ....
Deze methode is echter geheel foutief, want wanneer mén bovenstaande formule
gebruikt (anders geschreven: EMK — I • RiI - Ru), dan is dit blijkbaar alleen juist,
als de stroomsterkte in Ri even groot is als in Rlt. Zolang nu één der elementen
weg-gedacht wordt, is aan die voorwaarde voldaan, maar in werkelijkheid zijn beide
elementen tegelijk aanwezig, zodat de toegepaste vereenvoudiging in strijd is met
de werkelijkheid en derhalve eveneens het verkregen antwoord.
Hoe men in een dergelijk geval wél te werk moet gaan, leren
de beide wetten van Kirchhoff, waarvan de eerste zegt:

k+z,

.

In ieder stroomvertakkingspunt (knooppunt) is de som der aan
komende stromen gelijk aan de som der vertrekkende stromen.

Ter toelichting dient fig. 135, waarin /( en /2 naar het knoop
punt toestromen en /3, /4 en /5 er van af. (Zie pijlrichtingen).
1 2 = 1 3 14
Iof wat
Derhalve zegt de eerste wet van Kirchhoff, dat I{
hetzelfde is, dat I y
12 — /3— /4—/5=0. Overeenkomstig deze laatste schrijf
wijze, kan de eerste wet van Kirchhoff ook als volgt onder woorden gebracht
worden:

Fig. 135.
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De algebraïsche som van alle stromen in een knooppunt is steeds gelijk aan nul *)•
Dit wordt op de volgende manier geschreven :

S/ = o

2)

13

De tweede wet van Kirchhoff luidt:

In iedere gesloten keten is de algebraïsche som van alle EMK's steeds gelijk aan
de algebraïsche som van alle producten. /-maal-R.

Deze wet zegt dus, dat, wanneer men in een in-zichzelf-gesloten keten, die uit een
willekeurig aantal weerstanden bestaan kan, waarin willekeurige stromen vloeien,
voor iedere weerstand (dus ook voor de inwendige weerstand) het product /-maal-/?
bepaalt en alle uitkomsten bij elkaar telt, de verkregen som gelijk moet zijn aan de
som van alle EMK's.
In een formule uitgedrukt, luidt dit:

S EMK = 'Lj-R

14

Wanneer men de betekenis van de wet van Ohm (EMK ~/-Ri
/• R,).eens ver
gelijkt, met hetgeen hierboven gezegd is, dan blijkt, dat de wet van Ohm eigenlijk
niets anders is, dan een bijzonder geval van de tweede wet van Kirchhoff. n.1. het geval,
waarbij de stromen door de verschillende weerstanden „toevallig" even groot zijn.
Het gebruik van de wetten van Kirchhoff kan het best toegelicht worden aan de
hand van enkele cijfervoorbeelden. Fig. 136 toont twee elementen met ongelijke
EMK’s en ongelijke Ri's. (Laatstgenoemde zijn, ter vermijding van een dubbele
index, met Rt en R2 aangeduid).
Nu zegt de eerste wet van Kirchhoff, dat de stroom /, die van punt a af vloeit,
gelijk is aan de som van ƒ, en /.,, die elk naar a toe vloeien, dus: I = lx +/2(Dezelfde vergelijking geldt voor punt b).
Om de tweede wet van Kirchhoff te kunnen toepassen, moeten
1,78 V
we eerst een in-zichzelf-gesloten kring uitzoeken (onverschillig
welke), b.v. de kring b, R{, a, R„. b. De richtingen van de
stromen in deze schakeling nemen we maar eens aan in
overeenstemming met de polariteit van de elementen. Daarom
1
noemen we die stromen „positief’’ (-|-); in het omgekeerde
1
geval zouden ze een negatief teken gehad moeten hebben (—).
Vervolgen we nu onze kring van b (via R ,) naar a, dan
blijkt, dat door R( de stroom /1 vloeit, zodat de spanningsval in dit stuk /, • R, volt bedraagt. Gaan we verder, van
Fig. 136.
a (via R„) naar b, dan zien we, dat door R,t de stroom /
vloeit, dus is de spanningsval in dit stuk gelijk aan / • R,t
volt. We zijn nu weer in het uitgangspunt terug en hebben gevonden, dat de som
van alle producten Z-maal-R gelijk is aan: /, • R,
I • Ru of. daar / = /j
kunnen we er ook voor schrijven: /j • R,'-)-/,• R,<-(-/.,• R(/. (Opgemerkt wordt,
dat we het stuk b, R.,, a geheel buiten beschouwing gelaten hebben!). De gevonden
uitkomst van X /•& moet
moet nu
nu gelijk
gelijk zijn
zijn aan
aan de
de som
som van alle EMK's, die in de

't

s l-k

1) Met „algebraïsche” som wordt bedoeld, dat men rekening dient te houden met.de plus- en
mintekens.
2} y is de hoofdletter ,,S” van het griekse alfabet; wordt uitgesproken als ,,sigma". De betekenis,
die aan het teken y gehecht wordt, is: „de som van alle".
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beschouwde kring voorkomen en dit blijkt alléén Ex te zijn. Dus luidt ons resultaat:
Ex = 7, • R} 4“ 7! • Ru 4- 7._, • Rlt. Ingevuld' levert dit op:

1,78 = 7, • 1.1 4- 7, ■ 1,4 4-7.., • 1,4 of 1,78 = 2,5 7, 4~ 1.4

...

(I). .

Volkomen op dezelfde manier gaan we nu te werk met de kring b, R.,, a, R,<, b en vin
den daarvoor; E2 = 7._, • R-f- 7 • Ru = 7._, • R.> 4~ 11 - Rul 2 • Ru- Ingevuld geeft dit:
1,42 = 7.»-1,5 4-7,- 1.4 4- 7,

Uit I en

II VIolgt

1,4= 1.4-7 , 4- 2,9 - 72....

(II).

verder, dat:

(1 maal 1.4)
2,492 = 3,5 /, 4. 1,96 7„
(II maal 2.5).. .... 3,55 =3,5 7, -f-7,25 7.'
af

1,058=
4- 5.29 /.,
1.058
,
5 29= + °-2 ampère.
Z2
Deze waarde van 7.,, gesubstitueerd in vergelijking (I), levert op:
1,78 = 2,5 7, 4-0.28
2.5 7, = 1,78 — 0,28 = 1,5

ƒ( =

0.6 ampère.

Beide uitkomsten hebben een positief (-|-) resultaat opgeleverd, hetgeen wiskundig
zeggen wil, dat de stroomrichtingen, "die we in de figuur slechts „aangenomen”
hadden, inderdaad met de werkelijkheid overeenstemmen.
Oppervlakkig beschouwd, zou men misschien denken, dat
e
/
die stroomrichting altijd in overeenstemming met de polariteit
^=3 Si
van het element moet zijn. Dat die opvatting onjuist is, toont
ons het volgende rekenvoorbeeld, waarop fig. 137 betrekking
heeft. We zullen vooreerst de stroomrichtingen daarin weer
geheel willekeurig aannemen, b.v. buiten de elementen van
d
a
plus naar min. Van a (over R ,) naar d, vloeit dan Ix ; van
|/2 «,=l*o,5o
a (over R2 en R3) naar d, vloeit ƒ; en van d (over R ,)
naar a, vloeien
en I., tezamen. We krijgen dan de vol
gende vergelijkingen, waarvan men de juistheid zelf dient
na te gaan.

'I

è-

/

'4
'4 .

Kring adefa: EX=Iy • Rx-\-I• R^\ 1,99 = 3,5 7,
3 I2 (I).
Kring abcda: E. — E2 = Ix • R,
• R> — 7., • 7?.,;
Fig. 137.
0,61 =0,5
1,2 /2 (II).
In laatstgenoemde kring staan £', en A’2 in oppositie, vandaar dat we Ex — E.,
schrijven en omdat Ex groter is dan £2, rekenen we lx positief en 7 2 negatief.
(De richting van /.» is n.1. in strijd met het verschil der EMK's.);
8,4 7.,, hetgeen (na aftrek van I) oplevert:
Uit (II) volgt verder, dat: 4,27 = 3,5 71
2,28 = —11,4 7,. of /2=—0,2 A.
Hier blijkt nu (uit het negatieve teken) dat we de richting van /2 verkeerd aangenomen hebben, derhalve lévert het tweede element geen stroom, maar het ontvangt
stroom van het eerste element.
Door substitutie in (II) kan ƒ, berekend worden, n.1. 0,5 7j =0,61 4“ 1*2 • 7.? =0,61 4“
1.2 (-0.2) = 0,61 —0,24 = 4-0,37; / , = 2 • (+0,37) = 4~ 0.74 A. De richting van
Zi stemt dus blijkbaar met de aangenomene overeen.
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Samenvatting:

In ieder stroomvertakkingspunt is de som der aankomende stromen
gelyk aan de som der vertrekkende stromen.
In iedere gesloten keten is de algebraïsche som van alle EMK’s
gelijk aan de algebraïsche som van alle producten I-maal-R.

§ 26. Over schakelen, schakelaars en het relais.

Om stroomkringen te kunnen sluiten en te kunnen openen, worden schakelaars ge
bruikt. Bij het sluiten van de kring neemt de stroomsterkte toe van nul tot een
waarde, welke berekend kan worden met de wet van Ohm. Bij het openen van de
kring wordt de weerstand oneindig groot en daalt de stroomsterkte van voornoemde
waarde weer tot nul.
Zo eenvoudig als hierboven gezegd wordt, blijkt het echter in werkelijkheid niet te
gaan. De oorzaak van de inderdaad (bij het in- en uitschakelen) optredende compli
caties, is gelegen in het feit, dat een stroomkring, behalve ohmse-weerstand, ook
altijd nog enige capaciteit en zelfinductie bezit.
Om een en ander te kunnen inzien, is in fig. 138 een kring voorgesteld, die, behalve
R, bovendien nog C bevat. Onmiddellijk na het sluiten van de schakelaar (S) zal de stroombron, behalve de constante stroom, die
door R vloeit, ook nog de laadstroom aan de condensator moeten
leveren. Daar laatstgenoemde echter meer de gedaante van een stroomstoot aanneemt, die, te beginnen bij een zeker maximum, snel afneemt
tot nul (zie dl. 1, fig. 56), zal de stroom, die de bron ontwikkelt,
/?
direct na het sluiten van S eveneens het sterkst zijn, om vrij plotseling
te dalen tot een lagere waarde, n.1. tot de tevoren genoemde (con
stante) stroom door R.
Bij het openen van de schakelaar zal de stroom door R niet plotseling
nul zijn, want de (geladen) condensator zal, na het openen van S,
Fig. 138.
nog over R leeglopen.

E

—IH1-]
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Staan C en R in serie en vervangt men de batterij door een wisselstroombron, dan
zal de (effectieve) sterkte van de wisselstroom, op het moment, dat de kring gesloten
wordt, ook eerst even een grotere waarde aannemen. Dit komt, omdat op het tijd
stip, waarop de kring dicht gaat, de condensator nog leeg is en dus nog géén
weerstand aan de stroom biedt. Er ontstaat derhalve een overgangstoestand waarbij
de wisselstroom aanvankelijk grotere amplitudo's bezitten zal, om zich, na enige
perioden, in te stellen op de normale topwaarde. Het zal duidelijk zijn, dat boven
genoemde onregelmatigheden in het verloop van de stroom zich ernstiger voordoen,
naarmate — bij een bepaalde waarde van R — de C des te groter is.

Behalve de invloed van C, doet zich — vaak in nog heviger mate — de invloed
van een aanwezige zelfinductie gevoelen. Deze gedraagt zich echter juist tegengesteld.
Bij het sluiten van de kring zal de stroom g e 1 e i d e 1 ij k e r tot stand komen (wat
natuurlijk geen bezwaar oplevert); daarentegen zal bij het openen van de kring, door
het plotselinge verdwijnen van de flux (die door de spoel omvat wordt) een inductiespanning aan de verbrekingspunten optreden, die — afhankelijk van de grootte van
L — een aanzienlijke waarde bezitten kan. Het gevolg van dit laatste is, dat aan de
verbrekingspunten een vonk ontstaat. (In de practijk spreekt men van een vonk
„trekken”). In deze vonk schuilt de energie (|L-/2), die tevoren in het veld van de

128

spoel opgehoopt zat. Nü openbaart deze zich — door middel van de „extra-stroom" —
in warmte. Deze warmte-ontwikkeling is, bij het verbreken van sterke stromen, zo
groot, dat de contacten van de schakelaar hierdoor op den duur zullen verbranden.
Dit inbranden veroorzaakt, tussen de verbrekingspunten, (geleidende) metaaldampen,
waardoor het instandblijven van de vonk vergemakkelijkt wordt, of waardoor om
gekeerd, de vonk moeilijker zal doven.
Om de nadelige invloed van de vonk zoveel mogelijk te vermijden, is het nood
zakelijk, de contactpunten van de schakelaar zo snel mogelijk van elkaar te ver
wijderen. Er bestaan twee middelen om dit te bereiken, ten eerste met een „blaas
magneet" en ten tweede met een „moment-schakelaar".

.

Een „blaasmagneet” is een krachtige electromagneet, waarvan de polen naar elkaar
toe gebogen zijn (fig. 139). De magneet is zodanig opgesteld, dat de contactpunten
van de schakelaar zich tussen de polen bevinden en wel zó, dat
de stroomrichting (van de vonk) en de veldrichting (in de luchtspleet) loodrecht op elkaar staan. Opent men nu de schakelaar,
fl
waardoor een vonk ontstaat, dan is die vonk niets anders dan
het voortbestaan van de oorspronkelijke stroom /. De wet van
Biot en Savart leert nu, dat op de vonk een kracht werkt,
die loodrecht staat op de veld- en op de stroomrichting. Door
toepassing van de drie-vingerregel (linkerhand) zal men zelf kunnen
nagaan, dat de vonk — in fig. 139 — loodrecht uit het vlak van
Fig. 139.
het papier gedrukt wordt. Omdat de weglengte, die de vonk af
leggen moet, tijdens het wegdrukken snel toeneemt, zal de vonk slechts uiterst kort
kunnen duren. Dit verschijnsel maakt op ons de indruk, alsof de vonk door de
magneet uitgeblazen wordt, vandaar de naam „blaasmagneet". Deze inrichting
wordt toegepast voor het onderbreken van sterke stromen, waarbij aan de schakelaar
zélf geen bijzondere voorzieningen aangebracht zijn. ’
Eén ander middel, om de vonk spoedig te doven, bestaat hierin, dat de contactpunten van de schakelaar bij het uitschakelen zo snél mogelijk uit elkaar verwijderd
worden. Daartoe wordt de schakelaar zodanig geconstrueerd,
dat er, behalve de eigenlijke schakel-arm of het zg. „mes",
nog een tweede hefboom aangebracht is, aan welks uiteinde
een handgreep bevestigd is. Het mes (.47) en de hefboom
(77) — zie fig. HO — zijn met een spiraalveer aan elkaar
verbonden en hebben hetzelfde draaipunt (D) *). Haalt men
nu de hefboom over, dan wordt aanvankelijk het mes door
de verende contacten (C) vastgehouden en spant alléén de
veer (F7) zich. Is de hefboom ver genoeg overgehaald, dan •
wordt het mes, door de stuitnok (/V); meegenomen en uit
de contacten (C) gerukt. Doordat echter tevoren de veer
gespannen was, zal het mes zich, in een uiterst korte tijd,
naar de hefboom verplaatsen. Op deze manier wordt vonkvorming dus zoveel mogelijk gereduceerd. Deze schakelaar
dankt zijn naam „momentschakelaar" aan de snelle wijze
Fig. 140.
van uitschakelen. (Terloops zij opgemerkt, dat alle draai-

J

■

5. ■

*) Er bestaat een voorschrift, volgens hetwelk een /ie/Z/oumschakelaar zodanig omkapseld moet zijn,
dat het niet mogelijk is, om van buiten af bij het mes te komen. Bovendien is voorgeschreven,
dat de schakelaar zodanig aangesloten moet worden, dat bij ,,open” schakelaar het mes spanningsloos moet zijn.
9 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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schakelaars — die voor het electrisch licht gebruikt worden — hoewel afwijkend
wat constructie betreft, óók momentschakelaars zijn; men onderzoeke dit zelf.)
De bovengenoemde momentschakelaars worden o.a. gebruikt op schakelborden, om
de installatie (of een deel ervan) op het net te kunnen aan- en afschakelen. Zo
stellen b.v. de dubbelpolige hefboomschakelaars in de figuren 119, 120 en 121 alle
momentschakelaars voor.
In radioschakelingen kan het voorkomen, dat kringen zeer snel in- en uitgeschakeld
moeten kunnen worden. Dit is n 1. het geval bij zenders, die morse-tekens uitzenden
(telegrafie-zenders). Gebruikt men nu voor dit in- en uitschake
len een gewone seinsleutel, dan zullen, telkens bij het openen
van de sleutelcontacten, vonken ontstaan (extra-stroom) en wel
des te heviger, naarmate de stroomsterkte, op het verbrekingsFig. 141.
moment, groter is, Om deze vonkvorming te voorkomen, wordt
een condensator (van een paar
F) over de verbrekingscontacten geplaatst, overeenkomstig fig. 141. Deze condensator biedt, bij het openen
van de sleutel, een uitweg voor de extra-stroom (wordt er mede geladen) en hij
ontlaadt zich weer over de sleutel, zodra deze opnieuw gesloten wordt.

?•

-

*■

Voor grotere zenders, waarbij de sterkte van de te onderbreken stroom naar even
redigheid toeneemt en waardoor- hogere eisen aan de contacten van de schakelaar
gesteld worden, past men veelal het z.g. „seinrelais” toe. Onder een „relais" wordt
in het algemeen een inrichting verstaan, die dient, om langs indirecten weg een kring
te sluiten of te openen. De bediening van het relais vindt plaats door middel van
een hulpstroomkring.
Het principe van een relais is afgebeeld in fig. 142. De hulpkring (1) bevat een
batterij, een electro-magneet (/V) en de schakelaar (S), geshunt door een condensator
De stroom in kring I behoeft niet sterk te zijn,
omdat, met een groot aantal windingen op ;V,
ook met een kleine stroomsterkte, voldoende ampère-windingen verkregen worden. De weekijzeren
kern (A) wordt, zodra S gesloten is, door .1/ naar
omlaag getrokken. Daardoor gaat ook de contact
strook (£)) naar omlaag en wordt de spiraalveer
(?) gespannen; kring 11 is dan gesloten. Na het
openen van S, drukt de spiraalveer de contactstrook
weer snel omhoog en is kring II verbroken. 1)
Het gebruik van een relais biedt in het algemeen
het voordeel, dat men in de hoofdkring (II) ge
Fig. 142. 2)
bruik kan maken van een solide schakelaar met
deugdelijke (zware) contacten. De contactstroök
D bestaat b.v. uit een zeer groot aantal op-elkaar-geperste koperen strookjes (z.g.
verend bladkoper). Een tweede, voor zenders zeer belangrijk, voordeel is, dat men
ook méér contactstroken (onderling geïsoleerd) op dezelfde weekijzeren (A) kan aan
brengen, waardoor het mogelijk wordt, een groter aantal kringen tegelijk in en uit
te schakelen.

:

1) Men ziet, dat het relais (in deze gedaante) ook de goede eigenschap — het snelle uitschakelen
— van de momentschakelaar bezit.
2 In deze figuur, bij de horizontale contactstrook (onder de letter C-, te plaatsen de letter D.
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Samenvatting:
Bij het iu- en uitschakelen van stroomkringen kunnen stroomstoten
ontstaan, die veel groter zijn dan de normale stroom.
Bevat de kring alleen C en R, dan zal, bij het sluiten van de kring,
de stroomsterkte boven de normale waarde uitkomen en wel des te
meer, naarmate C groter is ten opzichte van R; bij het verbreken
zal I geleidelijk nul worden.

Bevat een kring alleen I. en R, dan zal, bij het sluiten van de kring,
de stroomsterkte geleidelijk toenemen; bij het verbreken daaren
tegen ontstaat een stroomstoot, die des te groter zal zijn, naarmate
L groter is ten opzichte van R.
Een „blaasmagneet” is een electromagneet, in welks luchtspleet de
onderbrekingspunten van een schakelaar zijn geplaatst. De stroom
richting (door de schakelaar) en de vcldrichting (in de luchtspleet)
staan loodrecht op elkaar. Bij het openen van de schakelaar wordt
de vonk, die ontstaat, uit het veld gedreven (wet van Biot en
Savart).
Een „momentschakelaar” is een schakelaar, waarbij eerst een veer
gespannen wordt, alvorens het contact verbroken wordt. De
gespannen veer zorgt er dan voor, dat de contactpunten zich zo
snel mogelijk uit elkaar verwijderen.

Bij seïnsieutels wordt vonkvorming voorkomen, door een conden
sator parallel aan de verbrekingspunten te plaatsen.

Een „relais” is een inrichting, waarmee stroomveranderingen in
een hoofdkring teweeg gebracht kunnen worden, door gebruik te
maken van een hutpstroomkring.
Het voordeel van een relais is, dat de schakelaar in de hoofdkring,
zowel electrisch als mechanisch, zeer solide kan zijn (b.v. zware
contacten en een krachtige spanveer), terwijl aan de eigenlijke bedieningsschakelaar (of seinsleutel) slechts geringe eisen gesteld
behoeven te worden.
Het werken met een relais maakt het mogelijk, om méér dan één
kring tegelijk in en uit te schakelen.

§ 27.

De beveiliging van stroomkringen.

Een „smeltveiligheid" of „smeltzekerirrg". meestal kortweg „zekering"' genoemd,
dient ervoor, om de leiding tegen overmatige stroomsterkte te beveiligen. Het prin
cipe van de smeltveiligheid berust op de toepassing van het begrip ,,stroomdichtheid’'
(dl. 1
§ 19). Als n.1. het aantal ampères-per-mm- boven de maximaal-toelaatbare
waarde stijgt, zal de leiding overmatig verhit worden; bij ernstige overschrijdingj van
het maximum, zal de leiding zelfs doorsmelten. Omdat dit laatste
A
C
B vernieling van de leiding en brandgevaar ten gevolge heeft, maakt
men, op bepaalde plaatsen in het leidingnet, opzettelijk de draadFig. 143.
doorsnede zéér klein, waardoor de „zekerheid” verkregen wordt,
dat, bij eventuele overbelasting, de leiding daar zal doorsmelten,
Het principe is afgebeeld.in fig. 143. De leiding .1B is onderbroken bij C. waar
zich het z.g. „smeltdraadje” bevindt. Om de overbelaste toestand zo snel mogelijk
te beëindigen. moet het draadje gemakkelijk smeltbaar zijn; bovendien moet het
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bestand zijn tegen oxydatie. Men gebruikt daarom een alliage *), die hoofdzakelijk
lood en zilver bevat.

Het is vanzelfsprekend niet willekeurig, wélke zekering men in een bepaalde leiding
gebruikt, want niet alleen de zekeringen, maar ook de leidingen worden voor be
paalde stroomsterkten gemaakt.
Voor een leiding, met een weerstand R, waar een stroom / door vloeit, geldt, dat
de warmte-ontwikkeling /-•/? watt bedraagt. Zou deze warmte niet afgevoerd
worden, dan zou de temperatuur van de leiding steeds hoger worden. In werkelijk
heid echter wordt het grootste gedeelte van de warmte aan de oppervlakte van
de draad u i t g e s t r a a 1 d. Hieruit volgt direct, dat de hoogst-toelaatbare warmte
ontwikkeling in een draad, recht-evenredig is met de omtrek van die draad en dus
niet met de doorsnede! 2)
Wanneer, voor een leiding van 2,5 mm-, een stroomdichtheid (s) van 8 A mm2
voorgeschreven is, dan mag men die leiding ten hoogste met 2,5 • 8- 20 A belasten.
Een andere leiding, die de dubbele doorsnede bezit, zou men echter niet met 40 A
mogen belasten, want een twéémaal zo grote doorsnede bezit slechts een
2-maal
zo grote omtrek, terwijl de dubbele stroomsterkte een viermaal zo grote warmte
ontwikkeling zou veroorzaken. Uit een ander volgt, dat, naarmate de doorsnede
van de leiding groter is, de stroomdichtheid (met het oog op de temperatuur) kleiner
gekozen moet worden. Voor enkele doorsneden (handelsmaten) zijn in onderstaande
tabel 3) de hoogst toelaatbare stroomsterkten vermeld, terwijl daarachter tevens de
nominale 4) stroomsterkte van de zekering aangegeven is.
Het zal niet willekeurig zijn, op welke plaats men de zeke
Door- j Stroom- : Zeke
ringen
in een installatie aanbrengt. Stel, de installatie neemt
snede
sterkte ■ ring
(in vol-bedrijf) uit de stroombron 90 A op, dan moet (vol
mmin A , in A
gens de tabel) de hoofdleiding
die de installatie met de
8
6
0,5
stroombron verbindt — een doorsnede hebben van 25 mm'-'
6
0,75
9
en gezekerd zijn met smeltstukken van 80 A 5). In het
6
1
11
algemeen
zal er echter méér dan één verbruikstoestel zijn,
10
14
1.5
zodat genoemde stroom van 90 A in verschillende delen
20
15
2.5
20
4
25
afgenomen wordt. Er vindt dus een „vertakking” of „ver
6
31
25
deling” van de hoofdleiding plaats, hetgeen geschiedt op
35
10
43
een z.g. „uerdeelbord". De doorsneden van de uitgaande
60
16
75
leidingen van het verdeelbord en de smeltstukken waarmee
100
80
25
ll________ I
deze opnieuw gezekerd dienen te worden, moeten dan weer,
volgens bovenstaande tabel, gekozen worden. Hieruit volgt dus, dat telkens, w a n neer op een kleinere doorsnede overgegaan wordt, opnieuw gezekerd
moet worden met een overeenkomstig lichtere zekering (afgezien van de waarden
0,5 en 0,75 mm2 in de tabel). Met nadruk wordt er op gewezen, dat het aanbrengen
van een te zware zekering, zeer nadelig voor de isolatie van de leiding is, omdat
deze daardoor voortdurend aan een te hoge stroomsterkte, dus ook aan een te hoge
temperatuur blootgesteld wordt.'

i

1) ,,Alliage" of ,.legering" is een metaalmengsel.
2) Immers, bij een gegeven draadlengte is de oppervlakte van een draad evenredig met de draaddiameter, dus evenredig met de wortel uit de doorsnede.
3) Ontleend aan „Ontwerp Installatie-Voorschriften V 1010". Deze tabel geldt voor z.g. „gummiaderlelding”. Dit is het draad materiaal — aan ieder welbekend — dat o.a. voor lichtleidingen
gebruikt wordt.
4) „Nominaal" wil zeggen „volgens de naam”. De nominale stroomsterkte van een zekering, is
dus de waarde van dé stroomsterkte, die op de zekering vermeld staat.
5) Bij de keuze van de leidingdoorsnede moet steeds naar bóven afgerond worden.
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Zekeringen moeten aan voorgeschreven eisen voldoen, die hierop neerkomen, dat ze
een bepaalde stroomsterkte gedurende een zeker aantal seconden moeten kunnen
verdragen, om daarna door te smelten. Niet voor alle toepassingen van zekeringen
zijn die eisen dezelfde, waarom we ze hier onvermeld laten.
Op iedere zekering staat, behalve de stroomsterkte. ook de netspanning vermeld.
Dat dit nodig is, zal duidelijk zijn, wanneer men bedenkt, dat de temperatuur,
die de zekering bereikt, niet alléén door de stroomsterkte, maar mede door de net
spanning — die er bij kortsluiting op komt te staan — bepaald wordt, immers:
/F = V • /.

Zekeringen komen in zeer verschillende vormen voor. Ieder kent wel de porseleinen
„stoppen", zoals die in elk woonhuis te vinden zijn op het „verdeelbordje”, dat
(meestal vlak bij de kilo-watt-uurmeter) tegen de muur bevestigd is. Zo’n zekering
wordt in een daarvoor bestemde porseleinen ,,coupe" (spreek uit „koep") geschroefd.
Voor iedere leiding (dubbele draad) zijn twéé coupes aanwezig, omdat zowel de
heengaande als de terugkomende draad gezekerd is 1).
Om te voorkomen, dat men bij vergissing een te ,,zware" zekering zou kunnen aan
brengen, is achter in iedere coupe (blijvend) een koperen zeskantige dop geschroefd,
die voor iedere stroomsterkte een bepaalde dikte heeft en daarom gekozen wordt
in overeenstemming met de zekering.
Voor zekeringen van het laagste aantal ampères is die dop het dunst, terwijl,
naarmate het aantal ampères hoger is, de bijbehorende dop dikker wordt. Zijn deze
doppen eenmaal — in overeenstemming met de zekeringen — aangebracht, dan is
het niet meer mogelijk een te zware zekering te gebruiken. Daar n.1 een zekering
steeds korter wordt, naarmate de stroomsterkte groter is (de totale lengte van de
zekering plus de metalen dop is steeds constant), zal men met een zekering van b.v.
20 A geen contact kunnen krijgen met een dop, die voor een zekering van 15 A
bestemd is. De eenvoudige reden is, dat men de zekering niet verder kan indraaien dan
de schroefdraad toelaat en daarbij raakt de (te korte) zekering de (te dunne) dop niet.
Behalve de vermelding van het ..ampèrage” en het „voltage", is aan de voorkant
van de zekering een gekleurd dopje aangebracht. Ieder ampèrage
Kleur | Amp.
komt met een bepaalde kleur overeen (zie tabel) -)■ Dit dopje heeft
echter nog een tweede betekenis, want zoodra de zekering ge
2
rosé
smolten is, wordt het dopje door een veertje naar buiten gedrukt.
bruin
4
Dit vergemakkelijkt het zoeken naar de defecte stop.
6
groen
Inplaats varr de bovengenoemde zekeringen, die van schroefdraad
rood
10
grijs
15
voorzien zijn, worden ook wel de z.g „diazet-patronen" gebruikt.
blauw
20
Dit zijn cylindervormige zekeringen, die in een losse schroefkop
geel
25
gevat zijn en dan, evenals de tevoren genoemde zekeringen, in een
zwart
35
coupe geschroefd worden Ook bij deze patronen is er (op soort
60
koper
zilver
80
gelijke manier als bij de andere zekeringen) voor gezorgd, dat niet
bij vergissing te zwaar gezekerd kan worden. Zo'n patroon is n.1.
voorzien van een nok, die in een gat van bepaalde wijdte moet passen; een zwaardere
zekering heeft een bredere nok en past niet in het gat, dat voor een lichtere zekering
bestemd is.
1) Voor kortsluiting tussen de twee draden onderling van een leiding, zou één enkele zekering
voldoende zijn; niet echter is dit voldoende, als men de beide draden van een leiding ieder afzon
aerlijk tegen „aardsluitnuj" zekeren wil.
2) De zekeringen van 2 A en 4 A zijn haast niet meer in omloop, omdat, volgens de normalisatie.
6 A als laagste zekering (voor installaties.) toegelaten wordt. (Zie ook de vorige tabel.
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Behalve de tevoren genoemde zekeringc n worden ook z.g. „buiszekeringen” toegepast,
Deze bestaan uit een holle buis van isolatiemateriaal, voorzien van twee ópstaande
randen, die ter bescherming van de hand dienen bij het aanvatten (zie fig- 144). Om
beide einden van deze buis zijn metalen strippen bevestigd, waarmede
de zekering in z.g. „clips" gedrukt kan worden. De eigenlijke zekering[
draad loopt door de holte van dé buis, terwijl de einden van de draad,
overeenkomstig de afbeelding, onder moertjes bevestigd zijn. Wanneer
de draad gesmolten is, wordt hij verwijderd en door een nieuwe ver
vangen. Deze buiszekering heeft, boven de gewone zekering, het voor
deel, dat, na het smelten van de zekering-draad, de punten, waartussen
de kring onderbroken is, ver uit elkaar verwijderd liggen. Vooral bij
> hoge spanning is dit van belang, omdat daardoor vonkvorming vermeden
wordt. Bij de tevoren genoemde zekeringen wordt vonkvorming voor
[
komen, door de ruimte, waarin het smeltdraadje zich- bevindt, met fijn
zand te vullen.
Fig. 144.
Tenslotte vermelden we nog de z.g. „zekering-automaat". Dit is eigenlijk
meer een gecompliceerde schakelaar, die voorzien is van een electromagneet. De
schakelaar wordt, zodra de stroomsterkte boven een bepaalde waarde stijgt, door de
electromagneet uitgeschakeld. Daarna kan men de schakelinrichting dan weer met de
hand inzetten. Zo'n automaat is wel practisch, omdat de meeste kortsluitingen toch
slechts van tijdelijke aard zijn. Dergelijke automaten bezitten vaak bovendien een
inrichting, die de kring tegen geringe (doch blijvende) overbelasting beveiligt. Dit
geschiedt dan met een z.g. „thermisch relais". Het principe van een thermisch relais
berust op de uitzetting van metalen bij verwarming. Twee staafjes van verschillend
metaal (dus met verschillende uitzettingscoëfhciënten) zijn aan elkaar bevestigd *). Een
langdurige overbelasting, te gering om de gewone zekering te doen doorsmelten, maar
niettemin nadelig voor de leiding, doet de strookjes warm worden en uitzetten. Daar
het éne strookje méér uitzet dan het andere, gaat het geheel langzaam buigen om
tenslotte met een vast punt contact te maken. Hierdoor wordt de spoel van de
electromagneet bekrachtigd en trekt deze de schakelaar uit.
Alle hiervoor genoemde zekeringen reageren — bij een constante netspanning — op
overschrijding van de maximaal-toelaatbare stroomsterkte. Er zijn echter ook zeke
ringen (z g. „spanningsveiligheden"), die een keten beveiligen tegen te hoge spanning.
Deze soort zekeringen kunnen nodig zijn b.v. bij antennes, omdat daarin, door de
electrische lading in de atmosfeer, zeer hoge spanningen opgewekt kunnen worden.
Bestaat er, voor de lading, die de antenne verkrijgt, geen mogelijkheid om naar de
. aarde af te vloeien (b.v. door de aanwezigheid van een serie-condensator), of kan
deze lading niet snel genoeg afvloeien (b.v. door de aanwezigheid van een zelfinductie), dan is de kans op beschadiging van het toestel, dat met de antenne in ver
binding staat, zeer groot.
Een spanningsveiligheid berust nu hierop, dat deze zich — tot een bepaalde spanning
— als een oneindig grote weerstand gedraagt. Bij overschrijding van deze spanning
— de z.g. „ontsteekspanning" — treedt plotseling een zeer sterke daling van de
weerstand op, dus een ,,doorlaat" voor de stroom, hetgeen in zekere zin met een
kortsluiting vergelijkbaar is. Hierdoor kan de lading afvloeien, waardoor de spanning
op de antenne weer daalt. Zodra laatstgenoemde beneden een zekere waarde ■— de z.g.
„doofspanning" — ■ gedaald is, biedt de zekering weer een oneindig grote weerstand.

*» Men spreekt ook wel van een bi-metalen strookje. (Bi
134

dubbel.

Het verschijnsel, dat zich in deze spanningszekering afspeelt, berust op het gedrag
van een verdund gas voor de electrische stroom. In een glazen buisje of ballon, dat
het gas in verdunde toestand bevat (voor dit doel meestal neon), zijn twee electroden
ingesmolten. De vorm van deze electroden kan zeer verschillend zijn; fig. 145 toont
een afbeelding van zo n buisje, met half-bolvormige electroden; soms zijn het echter
twee in-elkaar-gedraaide spiralen of twee evenwijdige staafjes. (In elk geval mogen
deze electroden elkaar niet raken.)
Geeft men nu die electroden, ten opzichte van elkaar, een spannings
verschil, dan ontstaat er een electrisch veld, onder welks invloed er
enkele electronen zullen overgaan van de ene electrode naar de andere.
De snelheid, waarmee een electron de ruimte tussen de electroden
doorkheft, hangt af van genoemd potentiaalverschil. Ligt dit verschil
beneden de tevoren genoemde ontsteekspanning, dan zullen wel enkele
electronen zich van de ene electrode naar de andere begeven, doch
op hun weg geraken ze daarbij telkens in botsing met de gasmoleculen.
Hun snelheid is nu echter nog te gering om de electrische evenwichts
toestand in het molecule te verstoren Zo'n gasmolecule is n.1., volgens
de electronentheorie, opgebouwd uit een (trage) positieve kern, waar
Fig. 145.
omheen één of meer (licht-beweeglijke) negatieve electronen cirkelen,
De positieve lading van de kern en de negatieve lading van de electronen heffen
elkaar daarbij — in normale toestand — juist op, zodat het gasdeeltje zich (naar
buiten) als een „neutraal” deeltje voordoet.
Voert men nu de spanning tussen de electroden steeds hoger op. dan wordt ook de
snelheid van de electronen steeds groter, om eindelijk, wanneer de ontsteekspanning
of „ionisatiespanning" bereikt is, zo groot te zijn, dat het electron in staat is. om
bij dé botsing met een gasmolecule, hiervan één of meer electronen los te rukken.
Deze uitgestoten of vrij-gemaakte electronen zullen het oorspronkelijke electron op
zijn weg vergezellen. Ook deze nieuwe electronen zullen, evenals het oorspronkelijke
electron, weer tegen gasdeeltjes aanbotsen en zo ontstaat een snelle vermenigvuldi
ging van het aantal electronen. dat zich van de ene electrode naar de andere begeeft.
Een en ander verklaart de snelle afname van de weerstand tussen de electroden,
zodra het spanningsverschil tussen de electroden eenmaal tot de ionisatiespanning
. gestegen is.

r

J
J

Nadat een electron met een gasmolecule in botsing geweest is, is het electrisch-evenwicht van laatstgenoemde verstoord. Het is ook nu niet meer een molecule van het
oorspronkelijke gas, want de samenstelling is (door het uitstoten van electronen)
anders geworden. In deze nieuwe toestand wordt zo’n deeltje met de naam „ion"
aangeduid. Het vormen van ionen heet „ionisatie'’ en omdat, in het onderhavige
geval, de ionisatie veroorzaakt werd door botsing, noemt men dit ook wel „stootionisatie". Daar de ionen een te kort aan electronen hebben, dus een te kort aan
, negatieve lading, gedragen ze zich (electrisch) als positieve deeltjes. Deze posi
tieve ionen bewegen zich in tegengestelde richting als de negatieve electronen
en zullen onderweg trachten hun te kort aan negatief weer aan te vullen, waardoor
ze weer (neutrale) gasmoleculen worden.
Dit terugkeren in de oorspronkelijke neutrale toestand gaat gepaard met een licht
verschijnsel, waardoor de ruimte, tussen de electroden, in een eigenaardige gloed
gehuld wordt, die ,,glimlicht" genoemd wordt. In verband hiermede wordt soms ook
wel van een „glimlamp" gesproken. (In de bekende „neonlichtreclameletters” treffen
we hetzelfde verschijnsel aan.)
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De karakteristieke eigenschappen van de glimlamp, waardoor deze als spanningsveiligheid zozeer geschikt is, zijn .
1,: dat bij verhoging van de spanning, boven de z.g. ionisatie- of ontsteekspanning.
de weerstand snel afneemt;
2' dat de doofspanning (waarbij de ionisatie ophoudt) veel lager is dan de ont
steekspanning ;
3U dat beneden de doofspanning de weerstand als oneindig groot beschouwd mag
worden.
In fig. 146 is een karakteristiek van een glimlamp afgebeeld, die het verband tussen
de aangelegde spanning (horizontaal) en de door
gelaten stroomsterkte (verticaal) weergeeft. Men
ziet, dat bij verhoging van de spanning (van O
af naar rechts) bij a de „ionisatie”’ intreedt. Der
halve stelt Oa de ontsteekspanning voor, waar
voor in dit geval 105 V gemeten werd. Van a
af neemt de stroomsterkte plotseling zéér snel toe,
hetgeen wijst op de daling van de weerstand;
Bij afname van de spanning loopt de stroom
langs de linker lijn terug; bij b houdt de ionisatie
op, zodat O b de doofspanning is. Voor deze
laatste werd 81,5 V gemeten. Dit grote verschil
tussen de ontsteek- en de doofspanning is in het
oscillogram bovendien duidelijk zichtbaar. Laatst
genoemd feit is een welkome eigenschap voor
Fig. 146. *)
de spanningsyeiligheid. Stel n.1. eens, dat de
doofspanning even hoog was als de ontsteek
spanning, dan zou de lamp, na gedoofd te zijn, eigenlijk weer opnieuw klaar staan
om te ontsteken, waardoor het apparaat, dat men wenst te beveiligen, voortdurend
kortgesloten kwam te staan. In werkelijkheid echter vormt de lamp, na gedoofd te
zijn, een oneindige weerstand, zodat niet eerder weer een „doorlaat” zal plaats vinden
of de spanning moet opnieuw tot de ionisatiespanning stijgen.

Samen vatting:

Smeltzekeringen hebben tot doel de leiding tegen overmatige stroom
te beveiligen; daartoe moet de doorsnede van de smeltdraad veel
kleiner zijn dan die van de leiding.
Smeltzekeringen zyn gemaakt uit een mengsel van lood en zilver.

De warmtestraling van een draad is evenredig met zijn oppervlakte,
dus niet met zijn doorsnede. Hoe groter de draaddoorsnede (in mm2)
des te kleiner moet de stroomdichtheid gekozen worden.
Bij de overgang van een grotere op een kleinere draaddoorsnede
moet overeenkomstig lichter gezekerd worden.

Op elke zekering staat, behalve de (nominale) stroomsterkte, ook
de spanning vermeld. Men kan de stroomsterkte ook aan een
gekleurd dopje herkennen; als de zekering stuk is, wordt dit dopje
naar voren gedrukt.
*) Alle in dit boek voorkomende oscillogrammen zijn originele fotografische opnamen.
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Door een gepaste dop achter in de coupe aan te brengen, wordt het
inzetten van een te zware zekering voorkomen.

Behalve de zekeringen, die voorzien zijn van schroefdraad, heeft men
nog de diazet-patronen en dc buiszekcringen.
Onder een automatische zekering verstaat men een soort schake
laar, voorzien van een electromagneet; deze laatste opent de scha
kelaar, zodra de stroomsterkte boven een bepaalde waarde komt.
Automatische zekeringen zyn vaak uitgerust met een bi-metalen
strookje. Door het verschil in uitzetting der beide metalen wordt
bij geringe (doch langdurige) overbelasting de electromagneet in
bedrijf gesteld en de schakelaar geopend.
[

Onder een spanningsveiligheid verstaat men een vonkenbrugje, dat
zich bevindt in verdund gas. Tot aan een zekere spanning gedraagt
de ruimte tussen de electroden zich als een oneindige weerstand;
boven die spanning neemt dc weerstand zeer snel af.
Onder „ionisatie” van een gas wordt het verschijnsel verstaan, dat
(neutrale) gasdeeltjes, na met electronen in botsing te zijn geweest,
elcct ronen kwijtgeraakt zijn en als positieve deeltjes (ionen) over
blijven.
De geschiktheid van de spanningsveiligheid om als automatische
zekering dienst te doen, is een gevolg van het feit, dat de doofspanning lager is dan de ontsteekspanning.

§ 28. Het bepalen van de polariteit van een stroombron.

In de f^ractijk kan het voorkomen, dat men van een gelijkstroombron moet- weten,
welke klem de plusklem en welke de minklem is, alvorens de bron op het verbruikstoestel te mogen aansluiten. In zo'n geval kan men zich, om de polariteit vast te
stellen, van verschillende middelen bedienen.
Als eerste hulpmiddel noemen we het „poolzoekpapier”, ook wel „lakmoes” genaamd.
Dit is een soort dun vloeipapier, dat in een bepaalde oplossing (electrolyt) gedrenkt is.
Door deze bewerking bezit het papier de eigenschap, om chemisch te reageren, zo
dra er een electrische stroom door vloeit; men spreekt daarom ook wel van „poolreageerpapier”.
Omdat het papier normaal in droge toestand verkeert, moet het vóór het gebruik
een weinig bevochtigd worden, daar het anders de stroom niet geleiden zou. Na deze
bevochtiging worden de stroomdraden (natuurlijk zónder elkaar te raken) tegen het
papier gedrukt. Het zal dan blijken, dat het papier om één der beide draden een
rode verkleuring vertoont; dit is dan de draad, die met de minklem in verbinding staat.

Eenvoudiger dan dit middel is het gebruik van een glas water. Het is n.1. bekend,
dat het water bij stroomdoorgang. ontleed wordt in waterstofgas (//,; aan de
minpool) en in zuurstofgas (O', aan de pluspool). Eyenals het lakmoes, moet ook
het water eerst geleidend gemaakt worden. Dit kan geschieden door er een weinig
keukenzout aan toe te voegen, of b.v. een paar druppels accuzuur. (Aan boord van
een schip zou men zonder meer zeewater kunnen gebruiken).
Houdt men daarna de stroomdraden in het water, dan zal om de draad, die met de
minpool in verbinding staat, de sterkste gasontivikkeling ontstaan.
Behalve de bovengenoemde hulpmiddelen, kan voor hetzefde doel ook een aardappel
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dienst doen. Deze bevat n.1. bepaalde stoffen, die, bij stroomdoorgang, 'een chemische.
reactie vertonen.
Men neemt daartoe een rauwe (geschilde) aardappel en steekt er de blanke stroom
draden in, die tevoren met een mes goed schoongekrabd moeten worden Het zal
dan blijken, dat de aardappel, na enige tijd een groene verkleuring vertoont op de
plek, waar de draad, die met de pluspool in verbinding staat, er in gestoken is.
Tenslotte noemen we als hulpmiddel een cZraa/spoe/voltmeter. waarvan de klemmen
gemerkt zijn met -J- en
. Bij verkeerde aansluiting zal de wijzer beneden het nulpunt
zakken; bij de juiste aansluiting daarentegen goed uitslaan.
Deze methode heeft het nadeel, dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat de wijzer
van Tiet instrument — bij verkeerde aansluiting
verwrongen wordt. Het zal daarom
aanbeveling verdienen, een meter te kiezen, waarvan het meetbereik veel groter is
dan de spanning van de te onderzoeken spanningsbron. In dat geval maakt de wijzer
slechts een geringe beweging. Vanzelfsprekend is voor dit doel alléén een d raa i spoel meter geschikt, omdat alle andere metertypen niet-polair zijn. d w z. altijd
naar rechts uitslaan, ongeacht hoe de aansluiting gemaakt wordt.
S a ni en vatting:

Poolzoekpapier (lakmoes), dat een weinig bevochtigd is, kleurt aan
de minpool rood, als er een stroom doorheen gaat.
Water, waaraan een weinig zuur of zout toegevoegd is, geeft — bij
stroomdoorgang — aan de minpool de sterkste gasontwikkeling.
Een rauwe (geschilde) aardappel vertoont, wanneer er een stroom
doorheen gestuurd wordt, om de plusdraad een groene verkleuring.

Een voltmeter (draaispoeltype), waarvan de klemmen met -f- en —
gemerkt zijn, kan dienst doen om de polariteit van een leidingnet
te bepalen. Bij de juiste poling slaat de wijzer naar rechts uit.
§ 29.

Iets over isolatiestoffen.

In de moderne radio-apparatenbouw spelen de isolatiestoffen, meer nog dan vroeger,
een belangrijke rol Dit komt, omdat aan de hogere eisen, die men aan de schakelingen
stelt, slechts voldaan kan worden, jndien de verliezen, die in de verschillende materialen
optreden, tot een uiterste minimum beperkt worden. Natuurlijk gelden bovengenoemde
eisen in het bijzonder voor de materialen, die voorkomen in kringen, waarin h.f
stromen vloeien. (We denken hierbij o.a. aan a f s t e m s p o e 1 e n, afstemcondensatoren, voetjes van radiobuizen, enz.) Dat een betere isolatiestof een ge
ringer verlies met zich meebrengt, kan men gemakkelijk als volgt inzien.
Wanneer we voorop stellen, dat een absolute niet-gele'der niet bestaat, dus dat alle
stoffen, hoe goed of hoe slecht ook, de electrische stroom geleiden, dan volgt uit
de theorie der' inductieverschijnselen, dat in iedere stof, die zich in een veran
derlijk veld bevindt, w e r v e 1 s t r o m e n geïnduceerd worden. Stellen we deze wervelstromen voor door i en de weerstand van de .stof door R, dan is het wattverlies,
hetwelk zich in warmte openbaart, gelijk aan i- • R watt. Dit verlies zou alleen dan
nul kunnen zijn, als i óf als R nul was. Het eerste vereist een volkomen isola
tor, het tweede een volkomen geleider, maar noch het een, noch het ander
is te verwezenlijken.
Uit een en ander volgt, dat, wanneer in de beide uiterste gevallen géén verliezen
optreden, de verliezen in een matig-goede tot vrij-slechte geleider het grootst zullen
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zijn. In de practijk komt het er daarom steeds op aan de beide „uitersten" zoveel
mogelijk te benaderen Dit wordt bereikt door de weerstand van een stof zo groot
mogelijk te kiezen, indien de toepassing ervan op isolatie berust; daarentegen zo
klein mogelijk te kiezen, indien de toepassing op geleiding berust Zo herinneren
we b.v. aan het reeds eerder genoemde feit, dat voor de afscherming van het
magnetische veld van een spoel liefst rood-koper gebruikt wordt, omdat dit de
wervelstromen zo goed mogelijk geleidt (dl 1 — § 63).
Voor isolatiemateriaal, dat bij de samenstelling der onderdelen in de meest uitge
breide zin toepassing vindt, is men vanzelfsprekend aangewezen op stoffen, die
vanwege hun grote isolatiever mogen de geringste verliezen opleveren, in het
bijzonder bij zeer hoge frequenties
Had men vroeger slechts de keuze uit enkele vrij goede isolatiestoffen (in hoofdzaak
eboniet en glas), tegenwoordig beschikt men over een gehele reeks van stoffen,
waarvan er sommige, behalve een zéér goed isolatievermogen, bovendien nog het
voordeel bezitten, dat zij gemakkelijk in alle mogelijke vormen gefabriceerd (geperst)
kunnen worden Dit laatste is vooral voor de practijk van groot belang.
Hoewel het ons te ver zou voeren om van iedere stof een volledige beschrijving te
geven, willen we toch, aangezien de materialenleer tot de noodzakelijke vakkennis
behoort, het een en .ander hierover vermelden.
„Bakeliet" is een stof, die, vanwege haar grote toepassingsmogelijkheid, bij velen
bekend is. Het is een kunstharsproduct dat ontstaat, door bepaalde afvalstoffen, die
afkomstig zijn uit de chemische industrie, (o.a. phenol) onder toevoeging van bepaalde
vulstoffen, bij zeer hoge temperatuur samen te persen Aanvankelijk gaat het mengsel
der stoffen dan over in een harsachtige stroperige vloeistof, om daarna, terwijl het zich
nog in de kernvorm bevindt, hard te worden Het proces van het vloeibaar worden,
zowel als dat van het hard worden, voltrekt zich, in zeer korte tijd, in de persvorm
zelf. Het is op deze manier mogelijk om de meest gecompliceerde voorwerpen te
persen (o.a. zelfs kasten voor radio-apparaten). Het bakeliet, evenals de aanverwante
stoffen „philite" en „philitax" (d.ï philite in plaatvorm), is zeer homogeen van samen
stelling en daarom als isolatiestof heel geschikt. Bij hoge frequenties treden echter
aanzienlijke verliezen op, waardoor het gebruik van dit materiaal vermeden moet
worden op plaatsen waar h.f. velden aanwezig zijn.
„Papier" evenals ,,presspan", „pertinax" en ..fiber", behoren tot de plantaardige
isolatiestoffen. Gewoon papier heeft de nadelige eigenschap, niet homogeen te zijn.
De poriën zijn met lucht gevuld, waarvan de diëlectrische constante (f = 1) kleiner
is dan die van de papierstof zelf. Daardoor ontstaat een ongelijkmatige verdeling
van het electrische veld, zodat, op die plaatsen waar het veld het sterkst is, het
eerst een doorslag te vrezen is Om het papier als isolator geschikter te maken wordt
het gedrenkt in paraffine (f — 2; ongeveer gelijk aan t van het papier zelf n.1. 2
tot 2,5). Deze paraffine vult de poriën van het papier geheel op. waardoor de veldverdeling (doordat f nu overal zowat even groot is) gelijkmatiger wordt en de kans op
doorslag geringer. Bovendien kan het papier, als gevolg van deze bewerking,
geen vocht in zich opnemen. De verliezen bij hoge frequenties zijn vrij groot ;
daarom wordt geparaffineerd papier in h f. kringen niet toegepast. In de practijk wordt
geparaffineerd papier o.a. toegepast als .diëlectricum in z.g. ..afvlakcondensatoren".

„Presspan" is eveneens een papierachtige isolatiestof. die ontstaat, door een groot
aantal lagen geprepareerd papier samen te persen tot carton-achtige platen. Voor
h.f.-doeleinden is presspan eveneens ongeschikt.

139

„Pertinax” bestaat uit papierlagen, die, onder toevoeging van bakeliet, bij verhitting
en hoge druk samengeperst worden tot harde platen. Het is, evenals presspan, eniger
mate poreus en daarom niet tegen vocht bestand. Als isolatiemateriaal (bij hoge
frequenties) is het minder aan te bevelen ; daarentegen is het zeer bruikbaar voor
alle mogelijke andere toepassingen, omdat het in verschillende vormen (platen, staven,
buizen enz.) kan worden geperst.
„Fiber" is eveneens een papiermassa, die, onder toevoeging van zinkchloride. bij
verhitting en hoge druk samengeperst is. Het bezit dezelfde nadelige eigenschappen
als presspan en pertinax. In de radiotechniek vindt het vrijwel geen toepassing meer.
(Bekend voor den lezer zijn wellicht de handkoffers van „vulcanfiber”).

„Rubber” is een aan ieder bekende stof. Het wordt toegepast als omkleding van
geleidingen. Een slechte eigenschap is, dat het op den duur uitdroogt en bros wordt.
„Eboniet”, ook wel bekend als „hard-rubber", werd vroeger veel als isolatiestof ge
bruikt. Een nadelige eigenschap is, dat het oppervlak, onder invloed van het daglicht,
een chemische verandering ondergaat, waardoor de isolatieweerstand aldaar belangrijk
minder wordt Bovendien wordt het bij betrekkelijk lage temperatuur (40" C) reeds
buigzaam.
„Trolitul" is een stof, die bereid wordt uit producten, welke afkomstig zijn van benzol.
Het is, evenals bakeliet, een kunstharsproduct, doch heeft een geheel ander aanzien,
n.1. glasachtig. Hoewel het breekbaar is. is het toch niet bros. De isolatieweerstand
is bijzonder hoog en de verliezen, zelfs bij zeer hoge frequenties, bijzonder klein.
Het is daarom uitermate geschikt als isolator in h.f. kringen. Een nadeel is echter,
dat het materiaal zacht wordt bij 70’ C. Bovendien is het oplosbaar in benzine,
terpentijn enz.
„Amenit” is uit dezelfde grondstoffen samengesteld als trolitul,.terwijl er bovendien
nog mica aan toegevoegd is. Daardoor is het smeltpunt van amenit veel hoger dan
van trolitul, terwijl het mechanisch ook sterker is. De overige eigenschappen zijn
dezelfde als die van trolitul.
„Paraffine” is een was-achtige massa (veel gelijkend op kaarsvet), die o.a. uit
aardolie en bruin- en steenkool v<erkregen wordt. Het wordt meestal gebruikt om
andere stoffen (papier, carton, hout) mee te doortrekken ; ook spoelen, worden weleens in paraffine gekookt (b.v. de klos; van Ruhmkorff). De verliezen in paraffine
zijn bij hoge frequenties aanzienlijk, om ’welke reden de bewerking met paraffine bij
h.f.-spoelen niet meer toegepast wordt.

„Superlaivax" is een stof, die, zowel wat uiterlijk, als wat eigenschappen betreft, met
paraffine overeenkomt. De verliezen van superlawax zijn geringer dan van paraffine,
echter vindt dit materiaal, mede in verband met de sterke wijzigingen in de spoelconstructie, voor dit doel vrijwel geen toepassing meer.
„Schellak" is de benaming voor een organische laksoort, die in verdroogde toestand
(donker bruine schilfers) in de handel gebracht wordt. Opgelost in alcohol wordt
een kleverige donkerbruine isolerende vloeistof verkregen. Vroeger werden o.a.
honingraatspoelen tijdens de fabricage geschellakt, waardoor de spoelen, na gedroogd
te zijn, één harde massa vormden. Evenals paraffine levert ook schellak een niet
gering verlies op, zodat het tegenwoordig, althans voor bewerking van h f.-spoelen,
geen toepassing meer vindt.
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Voor dezelfde doeleinden als waarvoor schellak gebruikt wordt, kunnen ook „cellonlak", „zaponlak" en „bakelietlak" dienst doen.
„Barnsteen". reeds uit de oudheid bekend, is een natuurlijke fossiele harssoort. De
naam betekent eigenlijk ,,b ra nden de steen’’ (Lat. „electrum"; Gr. „elektron'').
Door wrijving van barnsteen heeft men.het eerst kennis gemaakt met „electrische”
verschijnselen, welke bënaming afkomstig is van „electrum” resp. „electron”. Barn
steen, dat hoofdzakelijk uit de Oostzee opgehaald wordt, heeft buitengewoon goede
isolerende eigenschappen en levert zeer geringe electrische verliezen op. Een bezwaar
is echter, dat het slechts in beperkte hoeveelheden en meestal in kleine stukjes
voorkomt, waardoor het bovendien kostbaar wordt.

„Marmer", is een natuursteen. Het werkt goed isolerend, maar kan soms vermengd
zijn met metaaldeeltjes, in welk geval grote verliezen optreden. Bekend is de toepassing
van marmer voor schakel- en verdeelborden e d. Marmer laat zich moeilijk bewerken.
Voor toepassing in h.f. kringen is marmer totaal ongeschikt.
„Glas", is een goede isolator. De verliezen zijn gering bij lage frequenties, doch
deze nemen toe bij hogere frequenties. De samenstelling van glas is niet altijd dezelfde
en ook is het niet altijd even homogeen. Dit laatste ziet men vaak aan gewone
glasruiten, waar soms luchtblaasjes in voorkomen. Er zijn ook glassoorten, die metaal
bevatten, hierdoor nemen de verliezen aanzienlijk toe. Een bekende toepassing van
glas is b.v. als diëlectricum in* hoogspanningscondensatoren. Voor dit doel wordt
het echter tegenwoordig veel vervangen door mica. Voorts worden ook antenneisolatoren van glas gemaakt. (Bekend voor dit doel is het z.g „pirex-glas”.)

„Kwarts" is een mineraal, een gedegen oxyde van silicium, dat zeskantig kristalliseert
(bergkristal). Het bezit, evenals barnsteen, een bijzonder hoge isolatieweerstand, terwijl
ook de electrische verliezen, zelfs bij de hoogste frequenties, nauwelijks meetbaar
zijn. Kwarts is echter niet zo'n algemeen verbreide stof en daarom vrij kostbaar.
Een bijzondere eigenschap van kwarts is, dat het de ultraviolette stralen van het
zonne-spectrum doorlaat (toepassing: „hoogtezon-lamp”; daarbij is de balon uit z.g.
„kwarts g 1 a s” vervaardigd). Een andere bijzonderheid is, dat in een kwartsplaatje,
dat op een bepaalde manier uit een kwartskristal geslepen moet zijn, een electrische
ladingsverschuiving optreedt, zodra er een druk op uitgeoefend wordt. Men noemt
dit het „piëzo-electrisch effect” *) (toepassing: het controleren of besturen
van electronenbuiszenders; hierop komen we later terug).

,,Porselein’ is een kleiproduct, dat. na gebakken te zijn, onder zeer hoge temperatuur
met glazuur bedekt wordt. Deze laatste bewerking wordt, bij gewone voorwerpen,
meer uit een hygiënisch oogpunt toegepast; bij technische voorwerpen (isolatoren)
daarentegen, wordt het gedaan om het indringen van vocht tegen te gaan. Als
isolator is porselein, in verband met de optredende verliezen, voor lage en middel
bare frequenties wel geschikt, maar minder voor hoge frequenties. Een bijzonderheid
van porselein is de buitengewone trek- en drukvastheid '-'). Daar het bovendien,
door de aanwezigheid van het glazuur, tegen vocht bestand is, wordt porselein in
het bijzonder als isolator voor antennedraden en tuidraden toegepast.
„Steatit", meer bekend onder de naam „speksteen", is eveneens een isolator. Het is

1) „piëzo” is afkomstig van het griekse „piédzein” = „drukken”.
2) De 140 m lange stalen mast van de omroepzender ,,Hilversum ’, rust met haar volle gewicht
(28 ton), plüs de trek van alle tuien, op één enkele porseleinen Isolator!
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echter minder geschikt om dienst te doen in h.f.-kringen, terwijl het bovendien vrij
zacht is. hetgeen de toepassingsmogelijkheid beperkt

„Calit", „isolantit", „frequenta" en „calan" zijn keramische isolatiestoffen ’)•
Dezè producten zijn ontstaan uit het systematisch onderzoek naar isolatiestoffen,
die — bij hoge frequenties — een zo gering mogelijk verlies opleveren. Bovenge
noemde stoffen munten daarin zó zeer uit. dat ze in dit opzicht vergelijkbaar zijn
met kwarts. Tegenwoordig worden zeer veel voorwerpen zoals voetjes van radio
buizen, spoellichamen, isolerende delen in afstemcondensatoren enz. uit deze stoffen
vervaardigd. Behalve het „frequenta heeft men ook het z.g. ,,frequentie". Laatstge
noemde stof levert (in vergelijking tot frequenta) bij hoge frequenties meer verliezen
op en is daarom qualitatief minder goed Op zichzelf beschouwd is het echter een
uitstekende isolatiestof.

„Tempa", condensa" en „kerafar" zijn eveneens keramische isolatiestoffen. In ver
band met de optredende electrische verliezen zijn deze stoffen ongeveer gelijkwaardig
met de eerder genoemde keramische isolatiestoffen. Hun bijzonderheid is echter, dat
zij een bijzonder grote diëlectrische constante bezitten (b.v. van condensa-C
is de J gemiddeld 90), hetgeen in* bepaalde gevallen een voordeel kan zijn, immers,
hoe groter de >’ van het diëlectricum is. des te kleiner kunnen (bij een bepaalde
capaciteit) de afmetingen van de condensator worden.
„Mica". Dit materiaal werd reeds besproken bij de behandeling der condensatoren
(dl. 1 — § 43). Ook in verband met de electrische verliezen bij hoge frequenties is
mica een goed bruikbaar materiaal. Het kan echter alléén in vlakke plaatvorm toe
gepast worden. Bij enigszins scherpe buiging barst mica en wordt daardoor waarde
loos. Deugdelijk mica komt slechts voor in zeer beperkte afmetingen.
„Micanit" is een product dat ontstaat, door z.g. afvalmica onder toevoeging van
schellak samen te persen. De isolatie-weerstand van micanit is vrij goed, echter zijn
de verliezen, bij hoge frequenties, aanzienlijk.
„Mycalex" is eveneens ontstaan uit samenpersing van micaplaten, waarbij echter een
andere vulstof gebruikt wordt. Het is, zowel wat isolatieweerstand als wat de elec
trische verliezen betreft, belangrijk beter dan micanit. Bovendien is het mechanisch
zeer sterk..

„Compound" is een distillaat, afkomstig uit ruwe olie. Het is een zwarte massa
(evenals pek), die bij verhitting kneedbaar en zelfs vloeibaar wordt. Het wordt o.a.
gebruikt voor het afdichten van accu’s. Ook transformatoren worden wel, onder hoge
druk, met compound volgeperst. Daardoor vult deze stof alle openingen op, hetgeen
de isolatie bevordert en de transformator beschermt tegen het indringen van vocht.
„Olie" wordt, evenals compound, gebruikt voor opvulling b.v. in transformatoren en
in condensatoren, die onder hoge spanning werken. Tot dit doel moet de olie een
hoge ontvlammingstemperatuur bezitten om eventueel optredende vonken te kunnen
doven zonder brandgevaar.

„Email" is de benaming voor een glanzende glasachtige huid (dus verwant aan
glazuur) Email wordt o.a. toegepast als isolerende deklaag op koperdraad. De voor
dit doel in aanmerking komende email moet goed buigzaam zijn zonder te barsten.
Vaak worden transformatoren en spoelen gewikkeld met draad, dat uitsluitend met
email geïsoleérd is.
1) Onder „keramiek'' in het algemeen, wordt de aardowerkkunst verstaan.
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,,Katoen" en ,,zijde" worden gebruikt als omkleding van draad. De isolerende eigen
schap van zijde is belangrijk beter dan van katoen. Soms wordt de draad ook wel
dubbel omkleed of wordt de enkele of dubbele omkleding om een email-laag heen
aangebracht. Men herkent zijde onmiddellijk aan haar glans, katoen is dof.
,,Isolatiekous" is een isolerende buigzame dunne slang, die bedoeld is als isolatie
om blanke leidingen. In radio-apparaten is het aanbrengen van isolatiekous niet altijd
aan te bevelen, omdat de parasitaire capaciteit tussen de leidingen onderling erdoor
verhoogd wordt *). (De f van het isolatiekous is n.1. groter dan 1 1) Echter bestaat
dit euvel alleen voor bepaalde delen van de schakeling; voor het overige deel van
de „bedrading ” komt het er niet op aan. Daarom ziet men in radio-apparaten
vaak, dat een deel van de bedrading met geïsoleerd draad en een deel met blank
draad uitgevoerd is.
Samenvatting:

Do electrischo verliezen in een stof, die zich in een h.f. veld bevindt,
worden nul, als de weerstand van die stof (theoretisch) nul öf
oneindig groot is; geleiders — in een h.f. veld — moeten daarom een
zo klein mogclijke weerstand bezitten, isolatoren daarentegen een
zo groot mogelijke weerstand.

Bakeliet, trolitul en ameniet zijn kunsthars-producten, waarvan de
laatste twee in het bijzonder geschikt zijn om gebruikt te worden
in h.f.-kringen.

Tot de plantaardige isolatiestoffen behoren o.a. papier, presspan,
pertüiax, fiber, rubber en eboniet.
Paraffine en superlawax worden gebruikt om andere stoffen mee
te doortrekken. Compound en olie worden als vulstoffen toegepast.

Als laksoorten zijn o.a. bekend: schellak, cellonlak, zaponlak en
bakelietlak.
Barnsteen en kwarts behoren tot de beste (natuurlijke) isolatiestoffen. Tot de beste (kunstmatige) z.g. „keramische” isolatiestoffen behoren o.a. calit, isolantit, frequenta, frequentit en calan.

Tcmpa, condensa en kêrafar (eveneens keramische producten) mun
ten uit door een hoge deëlectrische constante.

Als isolatiemateriaal om draad wordt o.a. email, zijde, katoen,
rubber en isolatiekous toegepast.

Glas en porselein worden o.a. gebruikt voor antenne-isolatoren; mar
mer o.a. voor schakelborden; mica o.a. *als diëlectricum in conden
satoren en als isolatie tussen de lamellen van een collector.
§ 30.

De metaalgelijkrichter.

Onder een „gelijkrichter" verstaat men in het algemeen een inrichting, die de electrische stroom in de ene richting beter doorlaat dan in de andere richting. De gelijkrichtende werking is volkomen, indien de stroom in de ene richting wèl en in
de andere richting in het gehéél niet doorgelaten wordt; daarentegen is de gelijkrichting onvolkomen, indien de doorlaat in de ene richting beter is dan in de andere.

*) Er bestaat ook een speciaal soort isolatiekous, gemaakt van een stof waarvan de é ongeveer i
is. Het gebruik van deze isolatiekous geeft dus bijna geen capaciteitstoename.
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Deze gelijkrichtende werking, die sommige vaste stoffen (zooals loodglans, carborundum.
koperoxyde enz.) bezitten, schrijft men toe aan hun atoomstructuur ’).
Naar de aard van de gelijkrichting spreekt men in dit geval van e 1 e c t r o n i sc h e
gelijkrichting, die zich kenmerkt, doordat de stof, waarin de gelijkrichting plaats
vindt, niet van samenstelling verandert, terwijl dit b.v. bij een chemische gelijkrichter wel het geval is; de levensduur van een electronische gelijkrichter is daar
door, bij behoorlijk gebruik, onbegrensd
Ook de bovengenoemde metaalgelijkrichter
behoort tot dezelfde soort en is dus een z.g. droge gelijkrichter.

Genoemde metaalgelijkrichter wordt in hoofdzaak gevormd door een roodkoperen
plaatje, dat bedekt is met een laagje koperoxydule -), waartegen een geleidende plaat
drukt. Deze geleidende plaat moet uitsluitend beschouwd worden als middel om
innig contact te vormen met het koperoxydule. Vroeger gebruikte men daarvoor
een plaat van lood, die, onder hoge druk, tegen het koperoxydule aanperste. Bij de
tegenwoordige metaalgelijkrichter is de loden plaat vervangen door een laagje koper.
Dit laatste wordt verkregen door het koperoxydule, tijdens de afkoeling, zuurstof
te laten opnemen. Volgens dit procédé worden deze metaalgelijkrichters door de
Westinghouse Comp. onder de naam ..Kuprox-gelijkrichter" in de handel gebracht.

Volgens de gegeven verklaring komt dus de werking van de metaalgelijkrichter in
het kort hierop neer, dat de stroom wél vloeien kan van het koperoxydule naar
het koper (of lood), maar niet in omgekeerde richting. (De doorlaat dn laatstge
noemde richting is althans zo gering, dat die wel buiten beschouwing kan blijven;
hoewel theoretisch niet geheel juist, is de metaalgelijkrichter dus practisch een vol
komen gelijkrichter). Schematisch wordt de metaalgelijkrichter aange
geven volgens fig. 147, waarin het driehoekje het koperoxydule voor
stelt en het rechte streepje het koper of het lood. De stroom kan
dus alléén in de aangegeven pijlrichting vloeien en niet omgekeerd.
Fig. 147
In de radio-praktijk wordt de metaalgelijkrichter gebruikt voor het
omzetten van wisselstroom in gelijkstroom, b.v. voor het laden van accu’s; voor de
voeding (uit het lichtnet) van een radio-apparaat; voor de bekrachtiging van het
veld van een electrodynamische luidspreker ; voor het meten van wisselspanningen
en wisselstromen (met behulp van een draaispoelmeter), enz.
In al deze gevallen wordt de metaalgelijkrichter (in de wandeling meestal „Kuproxcel” genoemd) toegepast in de z.g. „Graetz'se schakeling". Volgens deze schakeling
kunnen de beide periodehelften van de wisselstroom voor de gelijkrichting benut
worden; men spreekt in zo’n geval van ..dubbelfazige gelykrichting".
Het principe van deze schakeling is afgebeeld in fig. 148. Het blijkt daarin, dat ver
wisseling van de polariteit der klemmen R en Q geen invloed heeft op de richting
van de stroom door R. (Men volge zelf de loop van de stroom en bedenke daarbij
hetgeen bij fig. 147 gezegd werd). R stelt de verbruiksweerstand voor, dus b.v. —
in overeenstemming met bovenvermelde toepassingsmogelijkheden — de accu, die

-

1) Als voorbeeld moge dienen, dat tussen twee tegenover elkaar geplaatste geleiders, waarvan
de ene plaat vormig en de andere (loodrecht daarop) naald vormig is, gemakkelijker electronen
overgaan van de naald naar de plaat dan omgekeerd. Dit komt, omdat de veldsterkte bij de punt
van de naald groter is dan bij de plaat, waardoor een electron gemakkelijker uit de naald treedt
dan uit de plaat. Neemt het geheel nog slechts de afmeting van een molecule aan, dan is de
spanning, nodig voor een electron om uit te treden, nog slechts een onderdeel van een volt.
2/ Hieronder wordt verstaan het <zuurstof-arme) oxyde van koper, dat ontstaat, door koper (Cu',
onder spaarzame toevoer van zuurstof (O; te verhitten. Het resultaat is het bovengenoemde
„lioperoxydHle" (Cu2O>.
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geladen moet worden; een radio-apparaat; de veldspoel van een electrodynamische
luidspreker of een draaispoelmeter.
De spanning, die per gelijkrichtcel aangelegd kan worden, is betrekkelijk gering
(slechts enkele volts). Voor het gelijkrichten van hogere spanningen moeten
daarom verscheidene cellen in serie ge
plaatst worden. Een voorbeeld hiervan
toont fig. 149, waarin een 4 V-accubatterij
met behulp van wisselstroom geladen
wordt. Hoe de stroom gedurende de
positieve en hoe gedurende de negatieve
periodehelften vloeit, is met volgetrokken
respectievelijk met gestreepte pijlen aan
geduid.

Fig. 148.

Daar er telkens twee tegenover-elkaar
liggende takken van de vierhoek (in
serie) werkzaam zijn, zou men onwillekeurig, ofschoon ten onrechte, kunnen denken,
dat op iedere gelijkrichtcel uit fig. 149 nooit méér dan het zesde deel van de secundaire-transformatorspanning werkzaam kan zijn (n 1. bij verwijdering van de accu en
kortsluiting van de punten c en d). Dat deze opvatting onjuist
is, blijkt uit het volgende. Beschouwen we de periodehelft,
gedurende welke punt a positief is en punt b negatief, dan
vormen de takken ac en db een „doorlaat” en de takken
ad en cb een „sper”. De weerstand van een ,,doorlaat’’
mogen we ons te verwaarlozen klein denken ten opzichte
I
van de weerstand van een „sper”. Dus vormen de takken
I
acb en adb elk een potentiometer (over de secundaire transformatorspanning), bestaande uit een te verwaarlozen kleine
+1 V
weerstand en een grote weerstand. Natuurlijk krijgt dan de
grote weerstand de gehele spanning voor zijn rekening. In
het veronderstelde geval dat a positief en b negatief is, staat
dus zowel op de tak ad als op de tak cb de gehele
secundaire-transformatorspanning; iedere blokkerende gelijk
richtcel krijgt dus het derde deel van die spanning (en niet
het zesde zoals verwacht werd).
Fig. 149.

c

a

I1

b

d

In verband met het feit, dat op de sperrende takken de gehele wisselspanning komt
te staan, is er een punt, waarop gelet moet worden, indien de Graetz'se schakeling
toegepast wordt voor het meten van wisselspanningen met behulp van een draaispoelmeter (komt in fig. 149 in de plaats van de accu) Bedoeld wordt, dat het
spanningsmeetbereik van de enkele meter nooit groter mag zijn dan de hoogst toe
laatbare spanning op één zijde van de vierhoek der Graetz’se schakeling. Koos men
het bereik van de meter n.1. groter, dan zou op de sperrende zijden een te hoge
spanning kunnen komen. Gezien de geringe spanning, die per gelijkrichtcel toegestaan
is, kan voor dit doel dus alleen een meter met gering spanningsbereik dienst doen.
Omdat nu het meetbereik van de meter altijd zeer klein moet zijn (slechts een paar
tiende volt), is men steeds op het gebruik van een voorschakelweerstand aange
wezen. De meest voor-de-hand-liggende plaats voor deze weerstand zou in fig. 149
misschien de tak c d zijn, waarbij men zich dan de accubatterij door de meter
10 Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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vervangen moet denken. Zo ontstaat fig. 150. waarin echter juist de fout begaan
wordt, waarvoor tevoren gewaarschuwd werd, n.1. dat op de sperrende cellen een
veel te hoge spanning komt te staan (van meter en voorschakelweerstand tezamen).
Hoe het daarom wèl moet, toont fig. 151. waarin de voorschakelweerstand vóór de
gelijkrichtcellen geplaatst is en waarbij de spanning op de sperrende cellen niet

nv
•'
Fig. 150.

Fig. 151.

groter wordt dan het meetbereik van de enkele meter (dus zónder voorschakelweestand).
Voor het meten van stroomsterktcn, die boven het bereik van de meter uitgaan,
moet de shunt wederom vóór de gelijkrichter, dus rechtstreeks tussen P en Q (in
fig. 151) geplaatst worden.
Het gebruik van de metaalgelijkrichter voor
meetdoeleinden, in welk geval er vaak de
naam „meet-cel” aan gegeven wórdt, vereist
een hoge mate van constantheid en nauw
keurigheid. In verband hiermede mag de hoogst
toelaatbare stroomsterkte, die toch al zeer ge
ring is, vooral niet overschreden, worden.

'1

o

I.y.y.y.i r

Wat de aanwijzing van de (draaispoel)meter
betreft, valt op te merken, dat die steeds
evenredig is met de gemiddelde waarde
van de stroom, die door het spoeltje van het instrument vloeit. De grafische voorstelling van het verloop van de stroom door dit spoeltje kan men zich het best
ontstaan denken uit een sinuslijn, waarin de stroom, die gedurende de negatieve
periodehelften vloeit, eveneens in positieve richting getekend is. Figuur 152 toont
een afbeelding van zo’n stroom, waarvoor men ook wel de naam ,,pulserende
gelijkstroom' gebruikt.
Fig. 152.

■
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Fig. 153.
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Uit de theorie der wisselstromen (dl. 1 — § 73 en 74)
is ons bekend, dat de gemiddelde waarde van de
2
in fig. 152 voorgestelde stroom gelijk is aan - • imax.'

terwijl de effectieve waarde gelijk is aan 4 |/ 2 •/„«w.
Hoewel dus in werkelijkheid de meter op de gemid
delde waarde van de wisselspanning respectievelijk
wisselstroom reageert, plaatst men bij de uitslag van
de wijzer de effectieve waarde van de gemeten span
ning of stroomsterkte, want alleen daarin stelt men
belang.

Interessant is de practische constructie van
de metaal-gelijkrichter, die het best begrepen
wordt, wanneer men de schakeling uit fig. 148
—
tekent op de manier zoals die in fig. 153
voorgesteld is. (Men stelle zich daarin de af
—zonderlijke gelijkrichtcellen voor als platte op——
elkaar-gedrukte ronde plaatjes, waarbij telkens
— tussen twee cellen — een grotere metalen
plaat aangebracht is, die dienst doet als koelFig. 154.
rib, ter vergroting van het afkoelende opper
vlak en tevens voor bevestiging van de aansluitklemmen. Een en ander is afgebeeld in fig.
80*
154, waarin eenvoudigheidshalve iedere gelijkrichtcel voorgesteld is door twee gearceerde
'MM
strookjes.
V
MM
Tenslotte wordt de draadverbinding, die in
80%
deze figuur met abc aangegeven is, in werke
sss
rz/zl
lijkheid binnen (dóór de gelijkrichtcellen
heen) aangebracht. Daartoe is in het midden
Fig. 155.
van alle plaatjes een gat aangebracht, waar
een schroefbout (geïsoleerd) doorheen gestoken
wordt. Met deze bout, die aan de uiteinden van moeren voorzien/ is, worden de
plaatjes stijf tegen elkaar gedrukt, terwijl tevens de verbinding tussen de punten a
en b (in fig. 153) er mede tot stand gebracht wordt.
Figuur 155 toont de constructie van het geheel, waarbij de toepassing volgens fig.
151 tot voorbeeld gekozen is.

a b

P>

ï

c

n

Samenvatting:
Een onvolkomen gelükrichter laat de stroom in de ene richting
beter door dan in de andere; een volkomen gelijkrichter laat de
stroom slechts in één richting door.
De metaalgelijkrichter is een droge (electronische) gelijkrichter,
waarvan de samenstelling tijdens de werking niet verandert; de
levensduur is daardoor onbeperkt.
De „Kuprox” gelijkrichter werkt met een laagje koperoxydule,
waarvan de oppervlakte weer gereduceerd is tot koper.
De metaalgelijkrichter dient voor het omzetten van wisselstromen
in gelijkstromen: b.v. voor het laden van accu’s; voor de voeding
van rad io-appa raten; voor de voeding van het veld van el. dyn.
luidsprekers en voor het meten van wisselspanningen en -stromen
met draaispoelmeters.

De metaalgelijkrichter wordt vrijwel steeds toegepast in de Graetz’
se schakeling, waarbij dubbelfazige gelykrichting plaats vindt.
Bij het gebruik van de metaalgelijkrichter als „meetcel” voor het
meten van wisselspanningen resp. -stromen, dient men er vooral op
te letten, dat de voorschakelweerstand resp. shunt vóór de meetcel
aangebracht dient te worden.

Hoewel de uitslag van de wijzer steeds evenredig is met de gemid
delde waarde van de gemeten wisselstroom resp. -spanning, is de
schaal van de meter voor dit doel geijkt in de effectieve waarde.
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§ 31.

Inrichting en werking van de telefoon.

De werking van een telefoon komt in het kort hierop neer, dat zij l.f. wisselstroomenergie omzet in geluidenergie. Tot dit doel bezit de telefoon een permanente mag
neet (/V en Z in fig. 156), meestal hoefvormig gebogen, die aan de polen voorzien
is van weekijzeren gelamelleerde kerntjes. De stalen hoefmagneet is vaak uit
gevoerd als magnetisch magazijn (dl. 1 — § 52). Om de weekijzeren kerntjes
heen zijn spoeltjes aangebracht, waar de tevoren
genoemde wisselstroom (in dit geval ook wel
met „spreekstroom" aangeduid) door gestuurd
wordt. Boven de kerntjes is, op zeer geringe
afstand, een ijzeren trilplaat of „membraan" *)
aangebracht. Deze trilplaat wordt .— aan de
rand — op het huis,(77) van de telefoon vast
gedrukt door middel van een ebonieten schelp
(S), waarin een kleine opening (O) aangebracht
is. Een en ander blijkt uit fig. 157, die een dwars
Fig. 156.
doorsnede voorstelt.
Wanneer nu door de spoeltjes de spreekstroom vloeit, dan veroorzaakt deze een
zwakke wisselende flux, die zich bij de constante flux van de
i
stalen magneet
voegt. Daardoor verandert, overeenkomstig de frequentie van de spreekstroom, de
kracht, die beide velden tezamen op de trilplaat
uitoefenen en deze laatste zal dienovereenkomstig meer
en minder gaan doorbuigen. We merken nadrukkelijk
op, dat de trilplaat nimmer afgestoten wordt, dus nooit
„bol” komt te staan, maar altijd „hol". (Zie fig. 157).
I I
Deze beweging van het membraan heeft weer tot ge
volg, dat de ruimte tussen het membraan en de ebo
nieten schelp afwisselend groter en kleiner wordt, zodat
Fig. 157.
door de opening (O) afwisselend lucht zal toestromen
of naar buiten zal worden gedrukt. Daar het oppervlak van het membraan veel
groter is dan dat van de opening (O), zal de bewegingsnelheid van de lucht — door
de opening — op overeenkomstige wijze groter zijn dan die van het membraan zelf,
Men zou dit denkbeeldig kunnen voorstellen, als werd de bewegingsnelheid der lucht
daardoor „omhoog-getransformeerd”.
Men zal zich onwillekeurig afvragen of de enkele spoeltjes niet voldoende geweest
zouden zijn om de beweging van het membraan te veroorzaken. Het antwoord op
deze vraag moet echter ontkennend luiden, hetgeen blijken zal uit onderstaande
verklaring.
Wanneer we eerst veronderstellen, dat de permanente magneet niet aanwezig was,
dan zou de trilplaat — als er géén stroom door de spoeltjes vloeit — volkomen
vlak staan. Daarentegen zou de trilplaat doorbuigen (naar de spoeltjes toe) zodra er
stroom door deze laatste vloeit, ongeacht in welke richting. Om de beweging,
die het membraan daarbij maakt, beter te kunnen volgen, is in fig. 158a één periode
afgebeeld van de wisselstroom, die door de spoeltjes vloeit.
Op de tijdstippen f,, f3 en
is de stroomsterkte nul en staat het membraan vol
komen vlak. Deze „normale stand” is recht onder genoemde tijdstippen met horizon
tale lijnen aangegeven (fig. 1586).
Op de tijdstippen t., en f4 is de stroomsterkte maximaal en is de doorbuiging van
■|

s_

*) rmembraan" = -vlies”.
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de trilplaat het grootst; dit is in fig. 1586 aangegeven met de beide gebogen lijnen.
In fig. 158c is met twee pijlen aangegeven, dat de trilplaat tweemaal beneden de
normale stand — aangegeven met de lijn PQ — doorbuigt ; bovendien zijn de overgangen van de normale stand tot de maxi
male doorbuiging (en terug) met een kromme
3)
lijn aangeduid.
Uit deze laatste afbeelding (c) blijkt nu
duidelijk, dat de trilplaat een twéémaal zo
groot aantal sinusbewegingen volbrengt als
de stroom. (Hierbij is van alle bijkomstig
heden afgezien.) Overeenkomstig dit ver
schijnsel zal de trilplaat een geluid vóórt
brengen met een tweemaal zo grote frequentie
als van de stroom door de spoeltjes. Zoals
hierna (in hoofdstuk VI) blijken zal, komt
dit hierop neer, dat alle geluiden precies
een octaaf hoger zouden klinken dan ze
\ norm. n in werkelijkheid zijn.

ti/S

b)\

'stand *

Fig. 158.

Beschouwen we nu de telefoon mèt per
manente magneet, dan blijkt, dat het mem
braan, onder invloed van deze magneet, reeds doorgebogen staat nog vóór dat er
stroom door de spoeltjes vloeit (zie fig. 157). Loopt er daarentegen stroom door de
spoeltjes, dan zal het van de richting, die deze stroom heeft, afhangen of het
magnetisch veld, veroorzaakt door het aantal /lil van de spoeltjes, het veld van de
permanente magneet versterken dan wel
verzwakken zal. Is de stroom door de
spoeltjes sinusvormig, dan zal gedurende
de ene periodehelft versterking en gedurende
de andere periodehelft verzwakking van de
flux van de permanente magneet optreden.
Daardoor zal het membraan gedurende de
ene periodehelft méér en gedurende de
andere periodehelft minder doorbuigen.
Een en ander is. op dezelfde manier als
tevoren, afgebeeld in fig. 159.
Op de tijdstippen
f:j en f5 is de stroomsterkte nul en staat de trilplaat, onder in
I
vloed van de permanente magneet, reeds
, norm. n doorgebogen (zie fig. 1596); dit is dus hier
'stand* de „normale stand".
Fig, 159.
Op het tijdstip t2 is de stroomsterkte maximaal-positief en wanneer dit b.v. een ver
zwakking van de permanente magneet oplevert, zal de doorbuiging van de trilplaat
overeenkomstig minder zijn. In fig. 159c is met een naar-boven-gerichte pijl aange
geven. dat de trilplaat nu boven de „normale stand” staat.
Op het tijdstip 14 is de stroomsterkte maximaal-negatief, dit versterkt dan de per
manente magneet, waardoor de trilplaat nog verder doorbuigt dan in stroomloze
toestand. Dat de trilplaat nu beneden de normale stand staat, is in fig. 159c met een
naar-beneden-gerichte pijl aangeduid.

c4
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II

I

Het blijkt nu, volgens de kromme lijn in fig. 159c, dat de beweging van het membraan
in dezelfde frequentie geschiedt, als de stroom, die door de spoeltjes vloeit. We zien
hieruit, dat de aanwezigheid van de permanente magneet inderdaad noodzakelijk is.

Behalve bovenomschreven noodzakelijkheid is er ook nog een andere reden, die de
aanwezigheid van een permanente magneet gewenst maakt. De theorie leert n.1., dat
de trekkracht van een magneet evenredig is met het kwadraat van de magnetische
inductie. Duiden we nu de inductie (lünen/cm2jf die de stalen magneet bezit, met B
aan en de verandering van deze inductie, die het gevolg is van het veld, dat
de spoeltjes veroorzaken, met A
dan bereikt de inductie in de ene periodehelft
een maximale waarde van B -|- A B en in de andere periodehelft een minimale
waarde van B
A B. De kracht, waarmede het membraan doorgebogen wordt.
varieert dan tussen :
en

(B + A /?)-’ = B* + 2 • B • B 4- A2 B
(B — A B)2 = B' — 2 • B • A B + A - B

Wanneer we hierbij vooropstellen, dat A B zeer klein ten opzichte van B is, dan
is de term A- B ten opzichte van de andere termen te verwaarlozen. Door aftrekking
vindt men, dat de trekkracht varieert tussen B ± 2 • B A B. De verandering in doorbuiging (en daar gaat het juist om) blijkt dus bepaald te worden door 2 • B A BHieruit blijkt, dat de geluidsterkte niet alléén door A B. maar mede door B
bepaald wordt. Om een grote geluidsterkte te krijgen moet daarom zowel B als
A B zoo groot mogelijk zijn •). Een grote B wordt bereikt met een zo krachtig moge
lijke permanente magneet; een grote A B met zooveel mogelijk AU van de spoeltjes.
In verband met het bovenstaande zij opgemerkt, dat de spreekstroom in het algemeen
zeer zwak is, zodat de draaddoorsnede dienovereenkomstig zeer klein gekozen wordt.
Het vereiste grote aantal AW wordt derhalve bereikt door zooveel mogelijk windingen
op de kerntjes aan te brengen. Daardoor ontstaan spoeltjes, waarvan de weerstand
(/?) variëren kan van 500 S2 tot 2000 2. Daar er, per enkele telefoon, twéé spoeltjes
aanwezig zijn, dus per dubbele telefoon vier (die alle met elkaar in serie staan),
varieert de weerstand van een dubbele telefoon van 2000 ft tot 8000 ft. Men spreekt
in zo’n geval van een hoge-weerstands telefoon of van een hoogohmige telefoon 2).

Behalve deze hoogohmige telefoons bestaan er ook laagohmige telefoons (onge
veer 50 S2 per spoeltje). Het verschil tussen deze en de eerstgenoemde is, dat
3e spoeltjes gewikkeld zijn van dikker draad en met minder windingen. Om nu toch
hetzelfde aantal A ll7 te krijgen, moet de stroomsterkte naar evenredigheid opgevoerd
worden, hetgeen geschiedt met een transformator. Hoe de juiste transformatieverhouding
berekend wordt, zal hierna blijken. (Hoofdstuk I
deel 3).
Zowel de hoogohmige als de laagohmige telefoons, hebben hun voordeel. De eerste
zijn n 1. veel gevoeliger voor zwakke stroompjes, hetgeen gunstig is bij de ontvangst
van zeer zwakke signalen. De laatste daarentegen verdragen een veel sterkere stroom,
alvorens ze doorbranden. Vooral, omdat een telefoon in de praktijk vaak voor het
doormeten van verschillende onderdelen gebruikt wordt, kan laatstgenoemde eigen
schap soms zeer welkom zijn.
Bij de tevoren beschouwde beweging van het membraam werd verondersteld, dat

1) Wat A /- betreft, deze waarde moet steeds klein blijven ten opzichte van R, daar anders com
ponenten in de weergave optreden, die de oorzaak zouden zijn van hinderlijke vervorming.
2. Het spreekt vanzelf, dat de vermelding van een groot aantal ohms op een telefoon alleen dan
enige waarde heeft, wanneer de spoeltjes gewikkeld zijn met draad waarvan de soortelljke weer
stand (p) zo laag mogelijk is.
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door de spoeltjes uitsluitend een wisselstroom vloeide. Bij de hoogohmige tele
foons (die niet via een transformator aangesloten worden) gaat deze wisselstroom
echter steeds gepaard met een gelijkstroom, die zelfs — ten opzichte van de wissel
stroom — groot genoemd mag worden en daarom zeker niet te verwaarlozen is *).
Deze gelijkstroom veroorzaakt een constante flux, die het magnetisme van de per
manente magneet versterken zal, als het dezelfde richting heeft; daarentegen verzwakken
zal, als het de tegengestelde richting bezit. Daar tevoren verklaard werd, dat de
permanente magneet zo sterk mogelijk dient te zijn, zal men begrijpen, dat het niet
willekerig is, hoe men de telefoon dan aansluit. De juiste aansluiting is die, waarbij
een eventuele gelijkstroom het magnetisme van de permanente magneet verstrekt.
Om die reden zegt men, dat een telefoon ,,polair” is; op de aansluitsteker staan een
+ en
teken vermeld. (Zie ook flg. 160.)
In het geval, dat een telefoon via een transformator aangesloten wordt, is het vanzelf
sprekend willekeurig, hoe de aansluiting geschiedt, want er vloeit dan uitsluitend
wisselstroom doorheen. Dit geval, dus de aansluiting via een transformator, levert
nog een bepaald voordeel op. Wanneer we n.1. bedenken, dat de stroom, gaande
door de weerstand (/?) van de spoeltjes, tevens warmteontwikkeling veroorzaakt,
dan dragen de wisselstroom (x) en de gelijkstroom (/) ieder hun deel tot deze
warmte-ontwikkeling bij. Is nu de gelijkstroom niet aanwezig, dan kunnen we de
wisselstroom tot een hogere sterkte opvoeren, zonder dat gevaar voor doorbranden
van de spoeltjes bestaat, terwijl dit tevens een grotere geluidsterkte oplevert.
Bij sommige (betere) telefoons vindt men wel eens een stelschroef aangebracht, waar
mede het mogelijk is, de luchtspleet tussen het membraan en de weekijzeren kerntjes
te wijzigen. Op deze manier is het mogelijk om voor zeer zwakke signalen de lucht
spleet te verkleinen, hetgeen de geluidsterkte ten goede komt. Bovendien maakt zo’n
verstelbare magneet het mogelijk om de trilplaat tegen de kerntjes te laten rusten,
hetgeen nuttig is, als de telefoon gedurende zeer lange tijd niet gebruikt wordt.
Men noemt dit het wapenen van de magneet (dl 1 — § 52).

Een bijzondere constructie bezit de firoivn-telefoon. Deze heeft een conus- of trechter
vormig membraan, dat aan de rand elastisch ingeklemd is. De punt van dit kegel
vormig membraam is, via een staafje, bevestigd aan eén weekijzeren ankertje.
Dit ankertje wordt op dezelfde manier in beweging gebracht als het membraan van
een gewone telefoon.
Het voordeel van een conusvormig membraam is, dat het, als gevolg van de grote
vorm-stabiliteit over de gehele oppervlakte evenveel aan de beweging deelneemt.
Van een vlak membraan kan dit natuurlijk niet gezegd worden Dit maakt alleen in
het midden de grootste beweging, terwijl naar de rand toe de beweging steeds minder
wordt, om eindelijk geheel nul te worden
Ook de ebonieten schelp is bij de Brown-telefoon iets anders. Deze heeft n.1. niet
één groot gat in het midden, doch een groot aantal kleine gaatjes, over de gehele
oppervlakte verspreid. Het nut hiervan is, dat de lucht niet naar één punt gedreven
behoeft te worden (hetgeen meer energieverlies met zich meebrengt), maar op vele
plaatsen tegelijk toe- en uitstromen kan.

Samenvatting:
Het doel van de telefoon is de wisselstroomenergie om te zetten in
geluidenergie.
*) Waarom dit zo is, zal later blijken, bij de behandeling van de theorie der ontvangbuizen.
Overigens is de stroom door een telefoon' altijd erg zwak, ten hoogste een paar mA.
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Een telefoon bevat een permanente magneet, aan de polen voorzien
van weekijzeren gelamelleerde kerntjes. Om deze laatste zijn spoel
tjes aangebracht. Een trilplaat bevindt zich dicht boven de kerntjes
en wordt vastgeklemd door een ebonieten schelp.
De wisselstroom door de spoeltjes doet de totale flux veranderen,
waardoor de trilplaat meer of minder aangetrokken wordt. De tril
plaat wordt nimmer afgestoten doch steeds aangetrokken.

Omdat de opening in de ebonieten schelp veel kleiner is dan het
oppervlak van het membraan, ontstaat een vergroting van de
luchtsnelheid.
Als de telefoon niet voorzien was van een permanente magneet, zou
het geluid een octaaf hoger klinken dan het in werkelijkheid was.

Behalve voor het weergeven van de juiste frequentie, geeft de aan
wezigheid van een permanente magneet ook een krachtiger geluid.
Men onderscheidt hoog- en laagohmige telefoons; de eerste bezitten
per spoeltje ongeveer 1000 2, de laatste per spoeltje ongeveer 50 2.
Hoogohmige telefoons zijn gevoeliger dan laagohmige; de laatste
daarentegen zijn bestand tegen sterkere stromen.

Laagohmige telefoons moeten in het algemeen via een transformator
aangesloten worden. De aansluiting, via een transformator, heeft het
voordeel, dat er geen gelijkstroom door de telefoon vloeit, zodat
er minder kans op doorbranden bestaat.
§ 32.

Het doormeten en repareren van een defecte telefoon.

In de practijk zal het kunnen voorkomen, dat een telefoon defect raakt en gerepa
reerd moet worden. De fouten, die zich hierbij kunnen voordoen, zijn in den regel
beperkt tot:

le Een slecht contact tussen het snoer en de steker, of tussen het snoer en de telefoon.

2e

Een breuk in het snoer.

3e Eén der spoeltjes is doorgebrand.
De beide eerstgenoemde punten gaan meestal vergezeld van gekraak en kunnen
daarom gemakkelijk worden vastgesteld, ook wat de plaats betreft.
Bij het aanbrengen van een nieuw telefoonsnoer *) dient men goed in acht te nemen,
hetgeen in de vorige paragraaf gezegd werd over de stroomrichting door de spoel
tjes en de polariteit van de telefoon. In verband met de montage is in fig. 160
schematisch voorgesteld, op welke manier het snoer de verbinding tussen de steker
en de telefoon tot stand brengt. (Alle bijkomstigheden als magneet en membraan
zijn duidelijkshalve weggelaten.) Zou men het snoer in de steker of in één der tele
foons verkeerd aansluiten, dan zou dit tot gevolg hebben, dat de gelijkstroom het
magnetisme van de beide of van één der permanente magneten verzwakt.
Het tevorengenoemde derde punt wordt verholpen, door het spoeltje, dat onder
broken is, door een ander te vervangen. (Repareren van het spoeltje zelf is practisch
onmogelijk, aangezien de draad veel te dun is). In dit geval moet eerst vastgesteld
worden, wélk van de spoeltjes stuk is. Zeer eenvoudig geschiedt dit door de defecte

*> Deze zijn in de handel compleet verkrijgbaar, dus voorzien van zes aansluitpunten.
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telefoon, in serie met een voltmeter, aan
te sluiten op een accu-batterij. De meter
zal dan niets aanwijzen, want de kring is
onderbroken. Daarna sluit men de punten
a en b (fig. 160) via een koperdraadje kort.
Geeft de meter nu een uitslag, dan is één
der spoeltjes I of II doorgebrand. Om na
te gaan wélk van de beide spoeltjes stuk
is. heft men de kortsluiting tussen a en b
op en sluit de punten a en c kort. Blijft
de meter op nul staan, dan is het andere
spoeltje (II) stuk. Om zich hiervan te over
tuigen, sluit men de punten b en c kort,
in welk geval de meter moet uitslaan.
Had de meter, na kortsluiting van de punten
a en b, nog niets aangewezen, dan zou hij
wél aangewezen hebben, na kortsluiting
van de punten d en e, hetgeen dan een
bewijs is voor het feit, dat één der spoel
tjes III of IV stuk is. Wélk der beide
Fig. 160.
spoeltjes het is, onderzoekt men weer op
de tevoren genoemde manier.
Is eenmaal het defecte spoeltje gevondeft, dan wordt dit vervangen door een nieuw 1 )•
Het nieuwe spoeltje moet nu zodanig op het weekijzeren kerntje vastgezet worden,
dat bij de juiste stroomrichting (overeenkomstig de polariteit op de steker) het veld
van het spoeltje, dat van de permanente magneet ondersteunt. Daartoe zij opgemerkt,
dat de noordpool van de permanente magneet altijd een onderscheidingsteken draagt
(een /V of een ander merkteken). Hoe de veldrichting is, die het (nieuwe) spoeltje
bij de gegeven stroomrichting bezit, kan men onderzoeken, door het op een accu
aan te sluiten en er een kompasnaald bij te brengen.
Wanneer men zich, ondanks alles, toch nog vergist, dan komt dit tot uiting, door
dat de gerepareerde telefoon zwijgt en alleen de andere telefoon -) geluid geeft. De
vermeerdering der trekkracht van het ene spoeltje wordt dan n.l. opgeheven door
de vermindering in trekkracht van het andere spoeltje.

Terloops zij vermeld, dat men, bij gebrek aan een voltmeter, het defecte spoeltje
ook kan opzoeken, door de steker rechtstreeks — dus zónder tussenschakeling van
een voltmeter — op een accu aan te sluiten. Wordt dan, bij kortsluiting van de
punten a en b, in de andere telefoon gekraak gehoord, dan wil dit zeggen, dat het
defecte spoeltje zich bevindt in de telefoon, die men kortgesloten heeft, Wordt tijdens
de kortsluiting niets gehoord, dan bevindt het defecte spoeltje zich in de andere
telefoon. Daarna sluit men dan weer de punten a en c (respectievelijk b en c) kort,
waarbij wederom geldt, dat dat spoeltje stuk is, dat, als het kortgesloten wordt, in
de andere telefoon gekraak oplevert.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat het membraan, bij verwijdering, niet rechtstandig
opgetild moet worden, maar dat het van de kerntjes afgeschoven dient te worden.

1) Deze spoeltjes zijn, zowel wat afmeting als wat ohm-waarde betreft, in verschillende maten in
de handel verkrijgbaar.
2i Met ,,telefoon ' wordt hier telkens de helft van een dubbele hoofdtelefoon bedoeld, of, zooals dit
soms genoemd wordt, één ,,schelp”.
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Het rechtstandig verwijderen doet de magnetische weerstand zeer plotseling toenemen,
waardoor de mogelijkheid bestaat, dat de moleculair-magneetjes van de stalen magneet
zich (gedeeltelijk) zullen ontrichten.
Indien de sterkte van de permanente magneet om de een of andere reden verminderd
mocht zijn (dit openbaart zich, doordat het geluid dan zwak is), kan men dit zelf
niet verhelpen. Het verminderen van het permanente magnetisme is n.1. een gevolg
van het feit, dat het staal niet hard genoeg is en dit zou dus eerst opnieuw gehard
moeten worden en dan opnieuw gemagnetiseerd. Het z.g. „opsterken” van een
verzwakte magneet is dan ook een middel, dat meer in de verbeelding baat dan in
werkelijkheid.

Samenvatting:
De defecten van een telefoon kunnen zijn: een los contact; een
breuk in het snoer; een doorgebrand spoeltje. De beide eerste oor
zaken .leveren „gekraak” op; de laatste „géén geluid”.
Om te bepalen, wélk spoeltje doorgebrand is, kan men een voltmeter, in serie met de telefoons, op een accu aansluiten en dan
systematisch verschillende punten kortsluiten; eventueel kan het
ook zonder volt meter.

Bij het inzetten van een nieuw spoeltje moet er op gelet worden,
dat een eventuele gelijkstroom het magnetisme van de permanente
magneet ondersteunt. De veldrichting in een spoeltje — als er een
gelijkstroom door vloeit — kan bepaald worden met behulp van een
kompasnaald.
Het verwijderen van een membraan moet door „schuiven” geschie
den, niet door „tillen”.

Het „opsterken” van een verzwakte stalen magneet heeft weinig
zin, daar het materiaal blijkbaar niet voldoende hardheid bezit.
§ 33. De electrodynamische luidspreker.
Van de verschillende typen luidsprekers is die, waarvan de werking op het electro
dynamische beginsel berust, wel het belangrijkst. Onder een „electrodynamische
kracht" verstaat men een kracht, die ontwikkeld wordt door twee magneten, die
élk voor zich electrisch bekrachtigd zijn. In tegenstelling hiermee zegt men, dat de
werking van een systeem „electromagnetisch" is, als de ontwikkelde kracht veroor
zaakt wordt door één electromagneet en een gewone magneet. (Als voorbeeld van
dit laatste noemen we de weekijzermeter en de draaispoelmeter, die beide „electromagnetische” instrumenten zijn).
Bij de „electrodynamische” luidspreker wordt de ene magneet gevormd door een
vaststaande spoel, waar een gelijkstroom doorheen gestuurd wordt. Men noemt dit
de „veldspoel” en de stroom, die er door vloeit, de „veldstroom". De andere electro
magneet wordt gevormd door een beweeglijk spoeltje, waar de spreekstroom door
heen gestuurd wordt; men gebruikt daarom ook wel de benaming „spreekspoeltje".
Dit spreekspoeltje ligt vast op het kratervormige einde van een conusvormig mem
braan (in de praktijk kortweg met „conus” aangeduid), welke laatste aan de rand
enigermate beweeglijk ingéklemd is. In fig. 161 is van het geheel een doorsnee
getekend. Men moet zich daarbij A voorstellen als een horizontale cylinder (waarvan
alleen de doorgesneden wanden zichtbaar zijn); B is de bodem van deze cylinder
en D het deksel, waarin zich een rond gat bevindt. Door dit gat reikt, van uit de
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bodem, een ronde staaf P, waarvan de diameter enkele mm kleiner is dan de diameter van het gat in het deksel. In de (cylindrische) evenwijdige luchtspleet, tussen
de staaf P en het deksel D, bevindt zich het kratervormige (cylindrische) einde van
de conus C, waarop het spreekspoeltje .S ge
wikkeld is. De vastliggende veldspoel V vult
de holle cylindrische ruimte tussen de staaf
en de cylinderwand vrijwel geheel op. K is
A
een vaststaand scherm, meestal „klankbord"
genoemd, waar de rand van de conus elastisch
aan bevestigd is.
i
Wanneer de gelijkstroom — door de veld
------spoel — de richting heeft, die in de figuur
aangegeven is, dan wordt de staaf P aan de
r::
'tt:
rechterkant zuid-magnetisch, terwijl het deksel
D de noordpool van de magneet vormt. (Zie
het verloop van de krachtlijnen in de figuur.)
In de luchtspleet verlopen dus de krachtlijnen
— radiaal — naar de staaf toe, van /V naar Z.
In wélke richting de conus (door het spreek
spoeltje) bewogen zal worden — naar rechts
of naar links —, zal verder afhangen van de
Fig. 161.
richting, die de spreekstroom op het be
schouwde moment bezit. Komt deze richting overeen met die, welke de veldstroom
(in de figuur) bezit, dan volgt uit de toepassing van de drie-yinger-regel (linkerhand),
dat de conus naar links bewogen wordt; bij omkering van de richting van de
spreekstroom wordt de conus dus naar rechts bewogen. (Men onderzoeke dit zelf.)
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Uit het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn, dat een electrodynamische luid
spreker vier aansluitingen bezit, n 1. twee voor de veldspoel en twee voor het
spreekspoeltje. Dit laatste heeft, vrij algemeen, een zeer lage weerstand (10 a 15 ^).
Evenals bij de laagohmige telefoon opgemerkt werd, moet dus ook hier de spreek
stroom omhoog getransformeerd worden. De transformator, die voor dit doel ge
bruikt wordt — in de practijk „aanpassingstransformator" genoemd ■— wordt
meestal bij de luidspreker ingebouwd. (Een verklaring van het begrip ,,aanpassing"
volgt in hoofdstuk I — deel 3.)

De reden, waarom dit systeem zoveel beter is dan dat van de electromagnetische
luidspreker, is hoofdzakelijk hierin gelegen, dat overeenkomstig de wet van Biot
en Sauart (dl. 1 — § 67), de kracht, die op het spreekspoeltje werkt, recht
evenredig is met de veldsterkte in de luchtspleet, met de lengte van de draad van
het spreekspoeltje en met de sterkte van de stroom, die er door vloeit. Daar de
veldsterkte en de draadlengte hier constante grootheden zijn, zal genoemde kracht
uitsluitend recht-evenredig zijn met de sterkte van de stroom, die door het spoeltje
vloeit. Hieruit blijkt, dat dit systeem lineair werkt, wat de kwaliteit van het geluid
ten goede komt.
De betekenis van het klankbord is deze, dat zonder de aanwezigheid daarvan, de
luchtdrukverschillen, die aan weerszijden van de conus ontstaan, zich gemakkelijk
óm de rand van de conus heen zouden kunnen vereffenen en wel des te gemakke
lijker, naarmate de conus zich langzamer beweegt (lage tonen). Zónder klankbord
worden daarom geen lage tonen weergegeven; mét klankbord .wel, terwijl tevens
de geluidsenergie er door toeneemt.

155

In plaats van een klankbord wordt, in het bijzonder wanneer de luid
open lucht gebruikt wordt, met voordeel gebruik gemaakt van een korte wijde
hoorn. Het nut van zo'n hoorn is, dat hij richt-effect bezit, zodat het geluid als het
het ware gebqndeld wordt.

S a m e n v a 11 i n g ;
Een electrodynamisclie luidspreker bestaat uit een electromagneet,
die met gelijkstroom bekrachtigd wordt, in welks radiale veld zich
een beweeglijk spoeltje bevindt, waar de spreekstroom door vloeit.
De beweging van het spoeltje wordt verklaard met de wet van
Biot en Savart.

De electrodynamisclie luidspreker heeft twee aansluitingen voor de
veldspoel en twee voor het spreekspoeltje; dit laatste is vrijwel
steeds laagohmig en wordt daarom via een aaftpassingstransformator aangesloten.
De kracht, waardoor het spreekspoeltje in beweging gebracht
wordt, is reclit-evenredig met de sterkte van de spreekstroom, zodat
dit systeem lineair werkt.

Het klankbord dient voor het behoud van de lage tonen en geeft
verhoging van de geluid-energie. Inplaats van een klankbord wordt
— in open ruimten — met voordeel van een korte wijde trechter
gebruik gemaakt (richt-effect).

§ 34.

Microfoons.

Van de vele soorten microfoons, die in gebruik zijn en die er voor dienen om de
spraak- en muziektrillingen om te zetten in overeenkomstige electrische wisselspanningen, noemen we als eerste de koolmicrofoon.
Een aantal koolkorrels /< ligt opgesloten tussen een trilplaat en een lichaam, dat
halfcirkelvormige uithollingen bezit; zie fig. 162. De trilplaat (hier meestal eveneens
uit kool vervaardigd) is geïsoleerd van het lichaam met de uithollingen. De stroom,
die de batterij b levert,
l
gaat van de pluspool.
via de primaire van de
transformator tr, het li
froWg
M
chaam met de uithol
lingen, de koolkorrels K
ïo
en
de trilplaat weer terug
l
naar de minpool. De
°
Fig. 162.
koolkorrels vormen daar
bij een onvolkomen con
tact. Spreekt men nu voor het membraan, dan worden de koolkorrels afwisselend
sterker en zwakker tegen elkaar gedrukt. Als gevolg hiervan neemt de stroomsterkte
afwisselend toe en af. Deze stroomveranderingen veroorzaken in de primaire wissel
spanningen met overeenkomstige frequenties. Deze wisselspanningen worden getrans
formeerd en kunnen van de secundaire worden afgenomen.
Uit een en ander is gebleken, dat de werking van deze microfoon berust op weer
standsveranderingen. De figuur toont tevens, hoe de verkregen stroomveranderingen
weer omgezet kunnen worden in geluid. Daartoe is de secundaire, via een lijn /,
verbonden met de spoeltjes van een teleloon (f). De beweging van het telefoonmembraan veroorzaakt dan weer geluid.
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De condensatormicrofoon bestaat uit een vaststaand metalen lichaam M, waarvoor,
op zeer geringe afstand, een uiterst dun metalen plaatje T strak gespannen is. Dit
trilplaatje is geïsoleerd van het vaste lichaam; tezamen vormen ze daarom een con
densator C. Deze condensator wordt, via een zeer hoge weerstand, geladen tot de
spanning V van een batterij. Bespreking van het
A
membraam T veroorzaakt capaciteitsveranderingen
r
en hierdoor ontstaan weer ladingsveranderingen.
Cl
Dit betekent een wisselstroom door /?, dus een
wisselspanning over de uiteinden van R. Tussen
de punten A en 13 staan nu deze wisselspanning
T
M
en de gelijkspanning V in serie. Het is ons uit
sluitend om de wisselspanning te doen. Om de
Ri
wisselspanning vrij te krijgen van de gelijkspan
ning, is de spanningsdeler C x R} aangebracht.
De isolatieweerstand van Ci is groot ten opzichte
van R (, daarom komt de gelijkspanning op Cx
B
te staan. De weerstand R, is groot ten op
Fig. 163.
zichte van de reactantie van Cx. daarom komt
de wisselspanning op Rx terecht; deze kan afgenomen worden van de klemmen P en Q.
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De inrichting van de electrodynamische microfoon kan het best vergeleken worden
met die van de electrodynamische luidspreker. In plaats van de conus wordt een
trilplaat T aangebracht. Hieraan is het spreekspoeltje bevestigd; zie fig. 164. Maakt
het membraan een trillende beweging, dan geschiedt hetzelfde met
het spoeltje. Uit de inductiewet van Faraday (E = H • l • v • 10-s)
volgt dan, dat in het spreekspoeltje een wisselende EMK geïn
duceerd wordt, want de grootheden H en / zijn hier constant.
T De magneet van deze microfoon kan electrisch bekrachtigd zijn,
maar het kan ook een permanente magneet zijn.
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Een ander type electrodynamische microfoon is de bandmicrofoon.
Tussen de polen van een stalen magneet (eventueel een electromagneet) is een zeer dun metalen strookje A 13 aangebracht.
Fig. 164.
Dit strookje is zigzag gevouwen; zie fig. 165. Het gevouwen
strookje of bandje is daardoor erg slap en volgt gemakkelijk iedere luchttrilling,
Het bandje zelf verricht tevens de functie van membraan. Spreekt men voor het
bandje, dan beweegt zich dit heen en weer, loodrecht op de richting van de magnetische krachtlijnen. Men ziet gemakkelijk in, dat ook hier de in het bandje geïnduceerde
EMK bepaald wordt door de inductiewet van Faraday. Deze
EMK is recht-evenredig met de bewegingsnelheid van het bandje
Men spreekt daarom ook wel van een snelheidsmicrofoon.

—‘"Nln

Fig. 165.

Behalve de te voren genoemde typen wordt ook de kristalmicrofoon veel toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigenschap, dat een druk, uitgeoefend , op een kristalplaatje, een
potentiaalverschil tussen de vlakken van dit plaatje tengevolge
heeft. Tot dit doel moet het plaatje op een bepaalde manier uit
het kristal geslepen zijn. Oefent men op het plaatje een wisselende
druk uit. dan poolt ook telkens de EMK om en verkrijgt men
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een wisselspanning. Dit verschijnsel wordt piëzo-electrisch effect genoemd. Voor
dit doel wordt veel gebruik gemaakt van rochelle zout en van signette zout.
Behalve in de microfoon worden deze kristallen ook toegepast in de kristal pick-up.
De wisselende druk op het kristalplaatje wordt daarbij te weeg gebracht door de
bewegingen van het grammofoonnaaldje.
Samenvatting:

De werking van de koolmicrofoon berust op verandering van de
overgangsweerstand tussen de koolkorrels. Bij deze microfoon is
een constante hulpstroom noodzakelijk.
De werking van de condensatormicrofoon berust op capaciteitsverandering. Bij deze microfoon is een constante hulpspanning
noodzakelijk.
Het beginsel van de electro-dynamische microfoon berust op de
inductiewet van Faraday. Indien uitgerust met stalen magneten,
hebben deze microfoons geen afzonderlijke stroombron nodig.

De werking van de condensatormicrofoon berust op het piëzo-electriscli effect.

. z
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HOOFDSTUK V.
Eigenfrequentie en resonantie-verschijnselen.

§ 35.

Het begrip eigenfrequentie.

Onder „eigenfrequentie" verstaat men de frequentie, waarin een lichaam vrij uittrilt,
wanneer het, na aangestoten te zijn, aan zichzelf overgelaten wordt. Omdat, na de
aanstoting, geen uitwendige krachten meer op het lichaam werkzaam zijn, dus het
uittrillen in ongedwongen toestand geschiedt, spreekt men in zo'n geval van een
„vrije-trilling". De frequentie van een vrije trilling wordt, voor een stoffelijk lichaam,
?
o.a. bepaald door de massa en door de afstand van het zwaartepunt
tot het steunpunt. Van bovengenoemd verschijnsel zijn talloze voor
a
beelden te noemen, zoals: de slinger van een klok; een drijvend
voorwerp (schip); een balein, die aan één zijde ingeklemd is; de
vloeistof in een bakje, enz.
\ Nemen we genoemde slinger tot voorbeeld, dan zal al spoedig blijken,
dat de verschijnselen, die zich tijdens het slingeren voordoen, vol
b
komen analoog zijn met die, welke plaats vinden tijdens de electrische trilling, die hierna besproken zal worden.

c

4-

I

I

I 4
ƒ

Fig. 166.

In fig. 166a is een slinger afgebeeld, die in rust verkeert. In deze
toestand is de slinger niet in staat arbeid te verrichten. Brengen we
hem echter uit de evenwichtstoestand, zoals aangegeven is in fig.
166b (hiervoor is arbeid nodig geweest!), dan bezit de slinger „arbeids
vermogen van plaats" (av.v.p.), hetgeen zeggen wil, dat de slinger,
als gevolg van de plaats, die hij inneemt, in staat is. arbeid te
verrichten. Natuurlijk is dit dezelfde arbeid (alleen in een andere
vorm), die wij verricht hebben om de slinger in deze toestand te
brengen.
Laten we de slinger nu los, dan geraakt hij in beweging. De snelheid
dezer beweging, die in stand b nul was, neemt gestadig toe, naar
mate de slinger de oorspronkelijke (verticale) stand meer nadert, om
eindelijk, als stand c bereikt is, het grootst te zijn. In deze stand is,
evenals in stand a, het av.v.p. nul. Echter is de slinger op dit mo
ment wèl in staat arbeid te verrichten, nu niet als gevolg van de
plaats, die hij inneemt, maar, als gevolg van de in-bewegingzijnde massa. We drukken dit uit door te zeggen, dat het av.v.p.
overgegaan is in „arbeidsvermogen van beweging" (av. v. b.).

Veronderstellen we de inrichting voorlopig zonder enig verlies, dan zal in stand c
het av.v.b. even groot zijn als voorheen het av.v.p. in stand b was. Van stand c
naar stand d neemt de snelheid der beweging af, om eindelijk, in stand d, geheel
nul te zijn geworden; het av.v.b. is nu weer overgegaan in av.v.p.. waarbij dit
laatste weer even groot is als in stand b. Van dit moment af herhaalt zich de be
weging in omgekeerde richting, waarbij het av.v.p. weer overgaat in av.v.b. (stand e)
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en daarna weer in av.v. p. (stand ƒ). Zo zou de slinger eeuwigdurend heen en weer
blijven slingeren (want we hebben de verliezen buiten beschouwing gelaten), waarbij
het arbeidsvermogen telkens van de ene vorm in de andere overgaat.

F

Daar, tijdens het slingeren, de uitslag of amplitudo van de (theoretische) slinger
voortdurend even groot blijft, noemen we dit een ongedempte slingerbeweging. Om
dat het slingerverschijnsel zich hierbij telkens in dezelfde tijd herhaalt (periodiek
wederkeert) spreekt men van een periodische slingerbeweging.
Het ongedempte karakter van de slingerbeweging is natuurlijk toe te schrijven aan
het feit, dat we de slinger verliesvrij verondersteld hebben. Brengen we daarentegen
de verliezen wèl in rekening, dan openbaart zich dit, doordat bij iedere omzetting
van het av.v.p. in av. v.b. (en omgekeerd) een gedeelte van dit arbeidsvermogen in
warmte verloren gaat. Genoemde verliezen bestaan b.v. uit luchtweerstand en uit
wrijving in de ophangpunten. Om deze tegenstand te overwinnen moet arbeid ver
richt worden. Deze arbeid onttrekt, zich aan het slingerstelsel en moet daarom als
een verlies beschouwd worden. Het energie-niveau van het slingerstelsel wordt daar
door steeds lager en de slingerbeweging sterft er op den duur door uit. We spreken
nu van een gedempte slingerbeweging.
Hoe sterk de demping is, hangt af van de tegenstand, die de slinger ondervindt.
Wanneer we b.v. de slinger onderdompelen in water, zal hij vlugger tot stilstand
komen, dan wanneer hij zich in de vrije lucht bewegen kan. Echter is de gedempte
slingerbeweging (in lucht en in water) nog steeds periodisch. Zouden we daarentegen
de slinger ophangen in een bak met stroop, dan ondervindt hij zoveel tegenstand
(demping), dat bij de eerste omzetting van het av.v.p. in av.v.b. (dus gedurende de
eerste kwart slingerbeweging in fig. 166) alle energie in warmte omgezet werd. We
noemen dit een niet-periodische of apériodische beweging.

Na deze beschouwing over de mechanische slinger gaan we over tot het verschijnsel
der electrische slingering, dat met het voorgaande volkomen analoog is.
condensator afgebeeld, die, via een schakelaar,
q In fig. 167 is een
aangesloten kan worden op een zelfinductiespoel. De verliezen
“J
in de kring laten we voorlopig weer eerst even buiten beschouwing. De condensator veronderstellen we in geladen toestand
2 te verkeren. Het arbeidsvermogen, dat in het veld van de con
i
.
___ ______ i_____________________ i_____ i_________ x
/•
densator
opgehoopt
is, bedraagt i', •(.'
-J/- joule (dl. 1 - § 43).
Onmiddellijk na het sluiten van S zal de condensator zich —
over de spoel — gaan ontladen. Ware er géén zelfinductie in
Fig. 167.
de kring aanwezig geweest, dan zou de stroomsterkte, op het
zelfde moment, dat 5 dicht ging, ineens maximaal geweest zijn.
Nu echter zelfinductie aanwezig is, wordt het ontstaan van de stroom, door de
Ez van de spoel tegengewerkt, waardoor de stroom enige tijd nodig heeft om zijn
maximum sterkte te bereiken (dl. 1 - § 62).
De manier waarop de stroomsterkte toeneemt, is afgebeeld in
fig. 168. Wanneer we daarin een uiterst klein tijdsdeeltje A t
f I
beschouwen, dan stelt de oppervlakte van het gearceerde
strookje de hoeveelheid electriciteit (A Q) voor, die de con
densator in dat tijdsdeeltje verliest (denk aan Q -- / • t). We
L—IL_
zien gemakkelijk in, dat, bij gelijke tijdsdeeltjes A t. het gedeelte
van de lading (A Q)- dat de condensator verliest, groter zal zijn,
naarmate we A t in de figuur meer naar rechts beschouwen,
Fig. 168.
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terwijl, meer naar links beschouwd, A Q kleiner zal zijn. Dit wil niets anders
zeggen, dan dat de condensator zijn lading éérst langzaam en daarna steeds snel
ler kwijt raakt. In overeenstemming hiermee zal het potentiaalverschil tussen de platen
ook eerst langzaam en daarna steeds sneller dalen. Als de condensator leeg is (K is
dan nul), neemt de gehele lading (alle electronen) aan de electronenbeweging deel,
zodat de / dan het sterkst is. Blijkbaar treedt dus de maximale waarde van / op,
als V nul is. In fig. 169 is het verloop van V en /, gedurende
het beschouwde tijdvak voorgesteld.
'
V
Aan het einde van dit tijdvak is het arbeidsvermogen van de con
densator (.V-C-K-) gelijk aan nul — want V is nul ■— terwijl nu
de stroomsterkte maximaal is, dus ook het arbeidsvermogen dat in
Y
het veld van de spoel opgehoopt zit (i •£• /-’) is nu maximaal.
O
tijd Daar de kring verliesvrij gedacht is, zal de in de spoel aanwezige
energie (£■•/--/-) gelijk zijn aan die, welke tevoren in de conden
Fig. 169.
sator zetelde (-J-• C • F2).
De toestand, die op dit ogenblik heerst, zal niet de eindtoestand kunnen zijn, want,
daar het potentiaalverschil tussen de condensatorplaten tot nul gedaald is, is hier
mede ook de oorzaak der electronenbeweging weggenomen, zodat / niet langer
blijft voortbestaan. We dienen hierbij niet uit Jiet oog te verliezen dat / de oorzaak
is van de flux, die door de spoel omvat wordt. Wanneer dus / niet langer blijft
voortbestaan, of anders gezegd, wanneer / gaat dalen van de maximale waarde tot
nul, dan geldt hetzelfde voor het veld van de spoel. Hierdoor ontstaat echter een
EMK van zelfinductie (Ez), die een extrastroom ten gevolge heeft, welke, over
eenkomstig de wet van Lenz, zal trachten de oorzaak van zijn ontstaan (afname
van de oorspronkelijke stroom) tegen te werken.
Dit „tegengaan van de afname” van / openbaart -zich, doordat de extrastroom zal
trachten / langer te doen aanhouden. De extrastroom doet zich derhalve aan ons
voor als een (tijdelijke) voortzetting van de oorspronkelijke stroom. Tengevolge hier
van wordt de condensator wederom geladen, doch nu in tegengestelde richting.
Dit hernieuwde laden van C doet tussen de platen weer
+ƒ
een potentiaalverschil ontstaan, dat tegengesteld gericht
V
zal zijn aan de Ez van de spoel. Hoe meer de conden
I
sator door de extrastroom geladen wordt, des te groter
l
wordt het potentiaalverschil tussen de platen en des te
I
I
meer wordt de Ez van de spoel tegengewerkt. De extra
stroom wordt daarom voortdurend zwakker om eindelijk
nul te zijn als de condensator weer geheel geladen is. De
I
veldenergie van de spoel (!•£•/*) is dus blijkbaar weer
I
geheel overgegaan naar de condensator (i • C • V2). immers,
I
-ƒ
op dit tijdstip is / weer nul en V maximaal. In fig. 170
is het verloop van V en / uit fig. 169 en tevens de voort
zetting ervan, gedurende het laatstbeschouwde tijdvak,
Fig. 170.
afgebeeld.

o

-F’

Het spreekt vanzelf, dat de toestand die nu heerst, evenmin de eindtoestand kan
blijven, want de geladen condensator zal zich wederom over de spoel gaan ont
laden. Het gehele hiervoor besproken verschijnsel herhaalt zich weer, waarbij echter
alle tekens van V en / omkeren, want de condensator is intussen omgepoold.
-J- • C • V' wordt dus weer omgezet in 4 • L • I2 en daarna
• L • l2 weer in • C • V2Na deze herhaling is dan de oorspronkelijke toestand weer ingetreden, hetgeen ook

11 Oosterwjjk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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I
blijkt uit fig. 171, die het verloop van V en / laat zien gedurende het gehele tijd
vak (periode), waarin het bovenomschreven verschijnsel zich heeft afgespeeld

Dat ook nu de eindtoestand niet ingetreden is, spreekt vanzelf, want de condensator
verkeert in dezelfde (geladen) toestand als op het tijdstip, waarop de schakelaar (S)
gesloten werd. Het gehele verschijnsel herhaalt
+ƒ
zich dus steeds weer opnieuw, zonder dat er
ooit een einde aan komt. Dat dit zoo is, be
I
l
hoeft ons niet te verwonderen, want we hebben
i
l
i
de kring zonder enig verlies verondersteld. Er
i
i
wordt dan immers geen energie „verbruikt”.
7 i
i
O
De energie, die tijdens het laden van C (nog
i
/I tijd vóór 5 gesloten werd), aan de condensator
i
f I
toegevoerd werd, blijft dus voortdurend heen
i
, I
i
en
weer slingeren van C naar L (en terug).
i
I
Daar die energie even groot blijft, blijven ook
—I
1 PERIODE
de amplitudo’s van / en van V steeds even
groot (zie fig. 172). We noemen dit verschijn
Fig. 171.
sel een heen-en-weer gaande of oscillerende
. condensatorontlading. Omdat de electriciteit
daarbij uit zichzelf zeer snel in het rond slingert (trilt), spreekt men van een „electrische
trilling”. De kring, waarin het trillingsverschijnsel tot stand komt, wordt „trillingskring” of „slingerketen” genoemd; omdat zo'n kring uit een condensator C en een
zelfinductie L opgebouwd is, wordt ook wel de naam „C- L keten” gebruikt.

3r

Wanneer we deze trilling van de electriciteit vergelijken met de tevoren omschreven
trilling van de slinger, dan blijkt,
+V
dat we ook hier te maken hebben
+/
V
met een vrije beweging, nu echter
I
i
van
de electriciteit. We spreken
A i
i
i
daarom van een vrije eletrische
/\1
i
i
j
/ \
trilling. Het kenmerk van iedere
o— X
i
tijd vrije trilling is dus blijkbaar hierin
gelegen, dat deze niet onder
1
houden wordt door uitwendige
krachten. Wel dient natuurlijk,
evenals bij de slinger, de eerste
Fig. 172.
aanstoting van buiten af toege
diend te worden. In het electrische
geval wordt met die „aanstoting” bedoeld, het laden van de condensator (vóór
dat in fig. 167 S dicht ging). We drukken dit uit door-te zeggen, dat met het laden
van C de C-L keten aangestoten wordt. Laten we, na deze aanstoting. de kring
aan zichzelf over, dan ontstaat de tevoren omschreven vrije electrische trilling. In
ons theoretisch geval (geen verliezen) blijft die trilling eeuwig voortduren met dezelfde
amplitudo’s, om welke reden we spreken van een ongedempte electrische trilling,
of een ongedempte wisselstroom. Omdat, zooals hierna blijken zal, de frequentie
van de electrische trilling bepaald wordt door de electrische waarden van L én C
of anders gezegd, omdat aan iedere waarde vpn L en C een bepaalde frequentie
eigen is, spreekt men van de eigen frequentie van een L-C keten.
Het is niet moeilijk om na te gaan, welk verband er bestaat tussen de eigenfrequentie
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(ƒ,.) en de waarden van L en C- Voor de .trillingstroom" staan L en C nl. in serie,
dus is de weerstand, die deze wisselstroom ondervindt, gelijk aan Xf,
Xc. Daar
het hier een vrije trilling betreft, spreekt het vanzelf, dat de. frequentie, die de wissel
stroom aanneemt, een zodanige zal zijn, dat de tegenstand (A'/. - A'c), die ondervonden
wordt, zo'klein mogelijk is. Dit is het geval als X/. = Xc of a\swL==—-. Hier1
wC
uit volgt, dat co
w2 =zodat de eigen-cirkelfrequentie gelijk is aan:

K CL

15

Vervangen we hierin wc door 2 ~ fe, dan is dus 2 tt fe = p; == zodat:

f____ 1__

l/CL

16 *)

Hieruit blijkt, dat de eigen-frequentie van een L-C keten (zonder R) bepaald wordt
door het product van C en L- Dit wil dus zeggen, dat, wanneer een bepaalde C~L
keten een zekere frequentie bezit, men die frequentie kan verhogen door L of C. of
ook beide kleiner te maken; in het omgekeerde geval, dus bij vergroting van L of
C, of van beide, zou de frequentie lager worden.
Ook volgt uit het bovenstaande, dat het mogelijk moet zijn om een verkleining van
L te compenseren met een vergroting van C (of omgekeerd). Immers, als men L
kleiner maakt, neemt de frequentie toe en als men daarna C groter maakt, neemt de
frequentie weer af, het moet dus altijd mogelijk zijn de oorspronkelijke frequentie
weer terug te vinden; blijkbaar is dit het geval, wanneer het nieuwe product van
C en L wederom gelijk is aan het oude product van C en L.

Evenals bij een gewone wisselstroom geldt, dat de tijd ener , periode (7’) het omgegekeérde is van de frequentie, is dit natuurlijk ook het géval bij de vrije electrische
trilling. Het is bij deze laatste echter gebruikelijk om de tijd ener periode, dus T,

aan te duiden met de naam ,,trillingstijd’’. Uit T —-- volgt, door omkering van
form. 16, dat:
'

T = 2ti^CL

17

Uit het feit, dat de frequentie van de oscillatie door het product CL bepaald wordt,
volgt onmiddellijk, dat het mogelijk moet zijn wisselstromen met de meest uiteen
lopende frequenties in het leven te roepen. Immers, de frequentie wordt slechts be
paald door de keuze van L en C Stel £=..25H,en C — 4 & F =^= 4 • 10-6 F, dan is :
r
1_____________ _1_______________ l_'
100
'
~ 2|/4~ÏÖ:®^2T “ 2?r|/ÏÓ> — 2n ~ ± b
z'
Dit is een zeer lage frequentie. Zouden we daarentegen L — 260 H en C — 40 pF —
= 40-10-12 F gekozen hebben, dan zou de frequentie geweest zijn:
_______ ‘ 1_____________________ 1
107 _
'~
.250ri0Tc — 2^1/ÏÖ^ ~ 2 n ~
’

Deze frequentie (1,6 millioen hertz) is zeer groot. Blijkbaar is het dus op deze manier
*) Formule van Thomson.
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mogelijk, om zelfs hoog-frequente wisselstromen in het leven te roepen. (Hierna zal
blijken. dat h.f.wisselstromen nodig zijn voor het opwekken van ethergolven).

Intussen heeft het bovenstaande nog steeds betrekking op de theoretische (verliesvrije)
C-L keten. In werkelijkheid echter treden er in de trillingskring altijd verliezen op.
We komen daarom deze werkelijkheid meer nabij, wanneer we in de kring, die in
fig. 167 afgebeeld is, nog een ohmse weerstand R opnemen.
S
Deze R is dus de symbolische voorstelling voor de oorzaak
van alle in de kring optredende verliezen. Zo ontstaat dan fig.
173, die derhalve een C-L-R keten genoemd moet worden. (R
is de „verliesiveerstand").
Het verschil in gedrag tussen deze keten en de keten zonder
O
/?
weerstand is, dat nu, bij iedere omzetting van het arbeidsver
mogen, van
in ,}•ƒ.•/- (en terug), een deel er van in
de weerstand R in de vorm van warmte omgezet wordt. Dit
Fig. 173.
deel moet, daar het zich aan de kring onttrekt en er niet meer
in terugkeert, als een verlies beschouwd worden. Als gevolg hiervan zal het energieniveau na iedere omzetting van v • C ■ V 2 in i • L • /-', en omgekeerd, een weinig
dalen, om ten slotte geheel nul te worden. Hetzelfde geldt dan natuurlijk*ook voor
de amplitudo’s van de wisselspanning en van de wisselstroom. Nadrukkelijk zij op
gemerkt, dat de periode (T) tijdens de oscillatie constant blijft. De grafische voor
stelling van zo’n wisselstroom is afgebeeld in fig. 174; we noemen dit een gedempte
wisselstroom.
+/
De ontlading, waarvan fig. 174 de
afbeelding toont, is, ondanks het
gedempte karakter, toch een period
e
disch verschijnsel. Het spreekt
O
tijd
hierbij vanzelf, dat een grotere
weerstand (R) de trilling sneller
doet ophouden, of anders gezegd,
een grotere R veroorzaakt meer
,,demping''.
Fig. 174.
De theorie leert, dat er tussen
twee op-elkaar-volgende (gelijknamige) amplitudo’s van een gedempte trilling, steeds

_Lc
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eenzelfde verhouding bestaat. Wanneer b.v. in fig. 174 de verhouding - = 2,
«.
b
c
1
dan vindt men voor
;
enz. eveneens 2. Hoe groter deze verhouding is, des te
c d
sterker is de demping. Men geeft daarom deze verhouding, omdat zij een maat is
voor de demping, de naam „dempingsverhouding”.
Men definieert: de dempingsverhouding is de verhouding van twee
op-elkaar-volgende gelijknamige amplitudo’s,
■

In de theorie rekent men niet met de dempingsverhouding zelf, maar met de natuur
lijke logarithme uit de dempingsverhouding en noemt dit het logaritmischdecrement of kortweg ..decrement” *).
• *) Onder de logarithme van een getal verstaat men de macht, waartoe een (aangenomen; grondtal
verheven moet worden, om het oorspronkelijke getal terug te krijgen. De briggiaanse of gewone
logarithmen (afgekort met „log”; hebben het grondtal 10; de neperiaanse of natuurlijke logarithmen
(afgekort met «In”) hebben het grondtal 2,718 enz., dat aangeduid wordt met e. Men ziet nu gemak
kelijk in, dat: log 1000 = 3, want 103 =1000; log 100 = 2, want 102 =100; log 10 = 1, wantl01=10;
log 1 = 0, want 10°= 1; log 0,1 = —1, want 10-1 = 111 y = 0,1 enz. Op gelijke wijze geldt, dat:
In 7,389 = 2, want e2 = 6.389; In 2,718 = 1, want ei = 2,718; In 1 = 0 want co = 1 enz.
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Voor dit decrement (d) van een C-L-R keten bestaat een formule, die luidt:

d = —•?. Substitueert men hierin voor T de uitdrukking 2^|//C£ (foi•rm.117), dan
/~C~
vindt men, na vereenvoudiging, dat: d = R |
-. Deze laatste uitdrukking toont

ons het verband tussen het decrement en de electrische grootheden van de C-I-R
keten. Omdat nu een ongedempte trilling (dus die van een L-C kring zonder R) een
dempingsverhouding 1 bezit en de natuurlijke logarithme van 1 gelijk is aan 0, volgt
hieruit, dat de kwaliteit of deugdelijkheid van een L-C-R kring des te meer die van
een verliesvrije kring nabij komt, naarmate d de waarde 0 meer nadert.
Brengt men het bovenstaande in toepassing op de uitdrukking d = Tt

W/c

dan

vindt men, dat van twee kringen, met dezelfde waarden van A en C, die kring de
beste trillingseigenschappen bezit, waarvan R het kleinst-is (want dan is ook d het
kleinst). Vergelijkt men daarentegen twee kringen met elkaar, die dezelfde waarde
voor R bezitten, dan zal die kring de beste zijn, waarvan de verhouding C L de
kleinste uitkomst ■ oplevert. (Grote A en kleine C).
Daar nu de verliesweerstand (R) van een kring hoofdzakelijk in de spoel zetelt en
slechts voor een gering deel in de condensator, is het eveneens van belang twee
kringen met elkaar te vergelijken, die samengesteld zijn met gelijke (verliesvrije)
condensatoren, doch met verschillende spoelen. Het blijkt dan, dat die kring, waar

van de verhouding

het grootst is

~ is dan het kleinst), de kleinste waarde

/>

voor d oplevert, dus de beste trillingseigenschappen bezit.
Hieruit blijkt, dat de grote moeilijkheid voor de samenstelling van een deugdelijke
trillingskring hierin gelegen is, een spoel te vervaardigen, die een zo groot mogelijke
zelfinductie-coëfficiënt (A) bezit en tegelijkertijd een zo klein mogelijke verlies
weerstand (/?). In verband hiermede herinneren we aan hetgeen •— in dl. 1 - § 67 —
over de‘verliezen in spoelen gezegd is.
Fig. 175. toont het oscillogram van een
gedempte condensatorontlading, dus van de
ontlading van een geladen condensator over
een spoel met weerstand.
De dempingsverhouding blijkt (door meting
in de figuur) gelijk aan 1,31 te zijn. Het
decrement van deze kring is — overeenkomstig
de gegeven definitie — gelijk, aan : d = In
1,31
0,27.
Omdat de dempingsverhouding nooit kleiner
kan zijn dan 1 en voor normale kringen nooit
groter zal zijn dan 2,7, ligt het decrement
dienovereenkomstig steeds tussen 0 en 1.
Fig 175 *)

Daar, zoals tevoren gebleken is, de trilling
*■ steeds sterker gedempt zal zijn, naarmate R
groter is, zal het mogelijk moeten zijn, de R zó groot te maken, dat er van een
trilling in het geheel geen sprake meer kan zijn. De geheele ladingsenergie van den
condensator wordt dan, reeds bij de eerste ontlading, geheel en al in warmte omgezet.

*) Zie noot blz. 136.
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We spreken in zo’n geval van een nietperiodische of aperiodische condensa'torontlading. Fig. 176 geeft een indruk van
het verloop van deze ontlaadstroom.
Dat, ondanks het aperiodische gedrag van
de kring, de stroom ook nu weer enige
tijd na het sluiten van de keten zijn maximale
waarde bereikt, komt wederom door de
aanwezigheid van de zelfinductie.

n
o

~tyd
Fig. 176.

Wanneer, zoals hierboven gebleken is, de
weerstand (R) invloed uitoefent op het trillingsverschijnsel, dan zal ook de frequentie
van de oscillatie beïnvloed moeten worden door de grootte van de weerstand. We
bedoelen hiermee, dat de'eigenfrequentie van een trillingskring mèt weerstand niet gelijk
kan zijn aan die van een weerstandsloze kring, die overigens dezelfde waarden van
L en C bezit.
De theorie leert, dat de eigenfrequentie (ƒ,.) van een C-L keten mèt weerstand (dus
van een L-C-R keten) gelijk is aan :
'

1

2-]/ CL
Volgens deze formule neemt

R4/?

18*)

— bij constante waarden van L en C — de eigen-

frequentie af, naarmate R groter is. Zouden we R zó groot maken, dat
groter
1
"
was dan
, dan zou het verschil (onder het wortelteken) negatief worden. En
CL ‘
daar de wortel uit een negatief getal geen bestaanbare uitkomst oplevert, betekent
dit — met betrekking tot de C-L-R keten — dat een oscillatie onder die omstandig
heden onbestaanbaar is. W^e zeggen in dat fgeval, dat de kring aperiodisch is.
De grenswaarde voor R, waarbij de kring overgaat van periodisch in aperiodisch,

is blijkbaar die, waarbij

1

R-

-o even gróót is als
, want dit levert voor de eigen4 L2 j^
2 = J_
i
CL
Rfrequentie juist nul op. Uit
-— =—— vinden we, dat R2 =
of R =
/■£4 L
LCL
CL
C

/T

= 2\-cc
Deze uitkomst zegt dus, dat wanneer — bij bepaalde waarden van L en C — de

weerstand in de keten gelijk is aan of groter is dan 2 |/ £-» de kring aperiodisch

wordt. De voorwaarde, waaraan de weerstand R voldoen rrioet, opdat een oscillatie
mogelijk wordt, is dus, dat R in ieder geval kleiner moet zijn dan 2l//^7c, dus:

R <2

19

Een en ander zal hieronder met enkele cijfers worden toegelicht.
Voorbeeld.
De afstemkring van een ontvangapparaat bezit een spoel met een zelfinductie*) Formule van Thomson.
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coëfficiënt van 1000 /z H en een variabele condensator, die ingesteld staat op 250 p F.
Hoe groot is de eigenfrequentie van die kring:
a) in het theoretische geval,-dat B = 0 9,
b) in het practische geval, dat R b.v. 20 £2 is.
• '
Hoe groot zou de verliesweerstand van de kring moeten zijn, opdat de keten
aperiodisch wordt ?
Oplossing.
Voor het eerste geval vinden we, volgens formule 16:
t
1
1
107
10«
f — Z—=----- 1 > — — — = 318 181 Hz.
2 .~r C L
2 |/250-10-»2 • 1000 • 10-6
2 .v [/ 25
n

Het tweede geval levert óp (met behulp van form. 18):

1 •
/=2^ |

/~ï

1

CL ~ 4 L2 ~ 2

1

10»*

1/------- ï_____

|z 250 • 10-«2 . 1000 • 10-6
~ 400

20-

4-1000-•10-'-

1

2 -T
De tweede term onder het wortelteken blijkt, ten Qpzichte van de eerste, zo klein
te zijn, dat hij wel verwaarloosd mag worden, in welk geval weer dezelfde uitkomst
verkregen wordt als in het theoretische geval.
Om aan te tonen, hoe gering het verschil is, vermelden we de werkelijke uitkomst.
Deze is 318 138 Hz, dus s'lechts 43 Hz minder dan in het eerste geval. De fout, die
we maken, door R niet in rekening te brengen, blijkt ongeveer 0,01% te zijn, dus
zeker wel toelaatbaar.
We merken echter nadrukkelijk op, dat de verwaarlozing van R alleen toegestaan
is bij de berekening van de eigen-frequentie van een trillingskring en dan nog slechts,
als R klein is ten opzichte van X/_. Bij andere berekeningen, zoals die van de impe
dantie, moet de R in rekening gebracht worden.
Voor de grenswaarde van R, waarbij de kring aperiodisch wordt, vinden we volgens
form. 19:

R=2

’l

/1000 • 10-«
, ,---------- = 2 LZ 4 • 10r- = 4000 V..
250 • 10-* 2

Uit dit voorbeeld is gebleken, dat, mits R maar klein genoeg is, het vrijwel geen
verschil maakt, of we de eigenfrequentie berekenen met form. 16, dan wel met form. 18.
De ervaring leert, dat de verliesweerstand van in de practijk voorkomende trillingskringen inderdaad altijd zeer veel kleiner is dan 2|/
k
Het is dus wel geoorloofd, dat we ons in het vervolg
O
— uitsluitend ter berekening van de eigenfrequentie —
O
bedienen van form. 16.

1
T O
a
b

Dezelfde vereenvoudiging treft men aan in de terminologie
en in de schematische voorstelling, want, terwijl men
eigenlijk dient te spreken van een C-L-R keten en deze
Fig. 177.
in schema’s voorgesteld moet worden volgens fig. 177a,
spreekt men altijd over C-L ketens en tekent deze meestal volgens fig. \77b. Ver
ondersteld wordt echter, dat iedereen wel begrijpen zal, wat de bedoeling is, ook al
wordt het (theoretisch beschouwd) niet volkomen juist gezegd of getekend.

Samenvatting:
„Eigenfrequentie” is de frequentie, waarin een lichaam, na aanstoting, vry uittrilt (z.g. vrije trilling).
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Zónder verliezen (alleen in de gedachte mogelijk) is een vrije tril
ling ongedempt; raèt verliezen (werkelijkheid) is een vrije trilling
gedempt, beide gevallen leveren een periodisch trillings verschijnsel op.
Is de tegenstand, die overwonnen moet worden, te groot, dan treedt
geen trilling meer op; de beweging is nu aperiodisch.
Als een geladen condensator zich over een zelfinductie ontlaadt, zal
de electrische ladingsenergie (*4 • C • V2) van de condensator, over
gaan in magnetische veldenergie (^-L./2) van de spoel cn zo
voortdurend heen en weer blyven slingeren. Zonder verlies blijft
die energie steeds even groot; mèt verlies gaat bij iedere omzetting
een deel ervan in warmte verloren.
Zo’n ontlading heet een oscillerende ontlading of electrische trilling.
De kring wordt trillingskring, slingerketen of C-L keten genoemd.
Het laden van de C, alvorens de oscillatie begint, heet het
aanstoten” van de kring.
De frequentie van een oscillerende condensator-ontlading wordt be
paald door het product van C en L (althans wanneer R te verwaar
lozen klein is). De oscillatie kan zowel l.f. als h.f. plaats vinden; dit
hangt af van de grootte van L en C. Het is mogelijk met verschil
lende waarden van L cn C dezelfde oscillatiefrequentie in het leven
te roepen, nl. als in de verschillende gevallen de producten van L en C
aan elkaar gelijk zijn.

Indien tijdens de oscillatie verliezen optreden (C-L-R keten), nemen
de amplitudo’s van de trillingsstroom voortdurend af; de trillingstijd
blijft gedurende de trilling constant. Tussen twee op-elkaar-volgende
amplitudo’s bestaat een constante verhouding (dempingsverhou
ding).
De natuurlijke logarithme van de dempingsverhouding heet „decre
ment”. Van een ongedempte trilling is de dempingsverhouding 1 cn
het decrement 0. Het decrement ligt practisch tussen 0 en 1.

Van twee kringen met dezelfde L en dezelfde C is die kring het
beste, die de kleinste R bezit. Bij gelijke waarden van R is die
kring het beste, waarvan de verhouding L/C het grootst is.
Daar de verliezen in een C-L-R kring hoofdzakelyk in de L zetelen,
is van twee kringen (met gelijke verliesvrije C’s) die de beste, waar
van de spoel de grootste verhouding LfR bezit.

Het is mogelijk — door vergroting van R — een C-L-R keten
aperiodisch te maken. In dat geval wordt, reeds bij de eerste ont
lading, alle energie in warmte omgezet.
Voor in de practijk voorkomende gevallen is het niet nodig — ter
berekening van de eigenfrequentie — de R van een kring in rekening
te brengen. Om die reden worden C-L-R ketens in de practijk steeds
kortweg C-L ketens genoemd en vaak getekend, alsof de spoel alleen
L bezat.
§ 36.

Resonantie bij serieschakeling van een spoel en een condensator. (Spanningsresonantie).

In figuur 178 is een serieschakeling van een zelfinductiespoel (/,), een condensator (6)
en een ohmse weerstand (/?) afgebeeld. Deze laatste is aan de serieschakeling van
C en L toegevoegd om de werkelijkheid meer nabij te komen. R stelt nl. (symbolisch)
de verliesweerstand voor, die in werkelijkheid voor het grootste deel in de spoel en
voor een gering deel in den condensator zetelt.
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Het gedrag van deze schakeling zal niet voor alle frequenties hetzelfde kunnen zijn,
Xc. van de
hetgeen onmiddellijk volgt uit het feit, dat de reactanties A/. en Xc
frequentie afhankelijk zijn en dan nog wel in tegengestelde zin.

R

L

Fig. 178.

Beschouwen we de schakeling eerst eens bij een zéér
lage frequentie, dan mag verwacht worden, dat Xl te
‘ verwaarloozen klein is en dat Xc buitengewoon groot
is (óók ten opzichte van /?). De impedantie wordt dan
vrijwel alléén door A<; bepaald en daar deze zeer
groot is, zal de stroom uiterst zwak zijn.
Vatten we nu R. A'/. en At; als een potentiometer op,
dan deelt zich de generatorspanning hierover zodanig,
i dat — ongeacht de onderlinge fazeverschuiving —
^gen. vrijwel de gehele spanning over C komt te staan en
slechts te verwaarlozen kleine delen over R en over
/,. (Zie fig. 178).

C

^gen.

L

R

^gen.
Fig. 178a.

C

In het andere uiterste geval, nl. bij een zeer hoge
frequentie, zal .V/ buitengewoon groot zijn en Xc zeer
klein De impedantie (Z), die wederom zeer groot is,
wordt nu vrijwel alléén door A'/_ bepaald; de stroomsterkte is opnieuw zeer gering.
Letten we nu weer op de spanningsdeling over de
(gewijzigde) potentiometer R-X/ -Xc. dan zal de groot
ste der weerstanden
in dit geval A'/, — nagenoeg
de gehele generatorspanning opnemen, terwijl nu de
spanningen over de delen R en Xc te verwaarlozen
klein zullen zijn. (Zie fig 178a)

In het voorgaande werd, bij de bepaling van de spanningsdeling, alléén gelet op de
grootte van R. X/, en \\ . terwijl de fazeverschuiving buiten beschouwing bleef,
Dat dit zonder meer toegestaan is, moge blijken uit onderstaande figuren, waarvan
fig. 179a (vectorisch) de spanningsdeling uit fig. 178 laat zien, terwijl fig. 179é> op
overeenkomstige wijze de deling uit
t
l
fig. 178a toont. Wanneer men hierin
voor zichzelf de (meetkundige) op
capacitief
telling van i>/_, vu en vc ten uitvoer
inductief
brengt, dan ziet men terstond, dat
de resulterende spanning (vucn), zowel
v/?
wat grootte als wat fa ze betreft,
in fig. 179a nagenoeg overeenkomt
met vt: eq in fig. 179b met i>/_. Electrisch wil dit zeggen, dat een serieFig. 179.
schakeling van R. C en L zich bij
een zéér lage frequentie gedraagt, alsof het alleen een condensator was (capacitief)
en bij een zeer hoge frequentie, alsof er uitsluitend een zelfinductie aanwezig was
(inductief).

a

b

Wanneer nu, zoals gebleken is, bij stijgende frequentie A\ toeneemt en tegelijkertijd
Xc afneemt, terwijl bij dalende frequentie Xi. afneemt en Xc toeneemt, dan ligt het
voor de hand, dat er voor iedere serieschakeling van R, L en C. altijd één frequentie
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bestaan moet, waarbij A’z. en Ac epen groot zijn. Deze bijzondere toestand zullen
we in het vervolg onderscheiden met de naam „resonantie”. De frequentie, waarbij
resonantie optreedt (ƒ»•,•>■.). volgt onmiddellijk uit de gelijkheid van Xi. en A\;. Als
nl. 2

tt

ƒ/,= -

dan is

1
2-

~ at en dan is.

- CL

1
(
_
fres. — 2rr\/CL of ^res.

1

20

C in farad’: F in henry.

Deze frequentie is blijkbaar dezelfde als de in de vorige paragraaf gevonden eigen
frequentie van een L-C keten zonder ohmse weerstand. In het vervolg zullen we.
bij de beschouwingen over de frequentie van een kring, steeds de ohmse weerstand
verwaarlozen: Hierdoor stellen we de begrippen eigenfrequentie en resonantiefrequentie
dus aan elkaar gelijk *). We zouden dienovereenkomstig kunnen zeggen, dat de
serieschakehng van een spoel en een condensator „in resonantie” verkeert, wanneer
de opgedrukte frequentie. (van de generator) gelijk is aan de eigenfrequentie van de
serieschakeling. Deze omschrijving is ook in overeenstemming met de betekenis van
het woord „resoneren”. dat „meetrillen” betekent. Dit meetrillen geschiedt blijkbaar,
wanneer het trillingsgetal of de frequentie van het aanstotende lichaam gelijk is aan
de frequentie van het in-trilling-gerakende lichaam
Volgens dit beginsel kunnen ook twee verschillende C-L ketens met elkaar „in
resonantie” zijn, nl wanneer de frequentie van de ene kring, die uit C} en L\ be
staat. gelijk is aan de frequentie van de andere kring, die uit C , en
samengesteld
is. Men dient echter wel in te zien, dat dit niet vereist, dat C , — C., en dat I. { =L2
is. Wanneer dit toevallig het geval mocht zijn, dan zijn de kringen natuurlijk
ook wel in resonantie, maar daar de frequentie door het product van C en /. bepaald
wordt, geldt in het algemeen:

twee C-L ketens zijn met elkaar in resonantie, wanneer hun producten C‘L aan
elkaar gelijk zijn.

Keren we nu terug naar de serieschakeling van 7?, L en C (fig- 178 en 179), dan zal
\ blijken, dat deze schakeling, in resonantie, zeer bijzondere eigenschappen vertoont.
Beginnen we met de impedantie /; deze is voor een serieschakeling van R, L en C
in het algemeen gelijk aan [/R- -f- (V/.
Ag)-. In resonantie echter is A/.= A'c,
dus is AV - A7; = 0, zodat dan overblijft Z - \/ R - — R. Derhalve geldt bij serie
schakeling van een spoel en een condensator:
Z res.

=R

21

Dit is de kleinst denkbare waarde, die Z kan aannemen, want zowel voor lagere
als voor hogere frequenties dan fre8. neemt (A/_
Ag)2 weer de een of andere
waarde aan en wel een des te grotere, naarmate de beschouwde frequentie meer van

r
3

«) Nadrukkelijk zij opgemerkt, dat er theoretisch wel degelijk verschil bestaat tussen eigenfrequentie en resonantiefrequentie. Terwijl nl. de eigenfrequentie van een trillingskring kleiner
wordt naarmate de lt van die kring groter is, heeft de resonantiefrequentie van een serieschakeling van H, I, en <: met de grootte van /( niets te maken.
Per definitie is de eigenfrequentie: de frequentie, waarin een .kring uittrilt, wanneer deze wordt
uitgestoten en daarna aan zijn lot wordt overgelaten. De resonantiefrequentie daarentegen is de
frequentie, waarbij de fazehoek nul is.
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de resonantiefrequentie afwijkt. In dit verband merken we op, dat het gebruikelijk
is om te spreken van ,,onder" of “beneden" resonantie, wanneer de beschouwde
frequentie lager is dan fres.'> daarentegen van „boven" resonantie wanneer de be
schouwde frequentie hoger is dan fres.- Met betrekking tot fig. 179 kunnen we dus
opmerken, dat een serieschakeling van een spoel en een condensator zich beneden
resonantie als een condensator (capacitief) en boven resonantie als een spoel (induc
tief) gedraagt. Voor het resonantiegeval zélf vonden we Zres.= R. dus dan gedraagt
de serieschakeling van een spoel en een condensator zich alsof het een (kleine) ohmse
weerstand was: in het theoretische geval (/?
0) zou Z in resonantie nul zijn, het
geen met kortsluiting overeen zou komen.
Dit feit, dat de Z van een serieschakeling in resonantie een minimum bereikt en
ónder en bóven resonantie toeneemt, is voor ons een zeer belangrijk verschijnsel.
Er blijkt nl. uit, dat wanneer in een kring, die uit een serieschakeling van een spoel
en een condensator bestaat, een groot aantal gelijke emk's (alle met verschillende
frequenties) geïnduceerd wordt *), de stromen, die deze emk’s in het leven roepen,
niet alle even sterk zullen zijn. De stroom, waarvan de f gelijk is aan de frequentie
van de C-L-R keten, zal het sterkst zijn, terwijl voor de andere stromen geldt, dat
zij des te zwakker zullen zijn, naarmate hun f meer van de frequentie der C-L-R
keten afwijkt.
Hoewel er natuurlijk maar één stroom is, die het sterkst doorgelaten wordt (nl.
waarvan f=fre8t), kan men het bovenstaande toch wel op de volgende manier definiëren:

Een serieschakeling van een spoel en een condensator laat een kleine frequentiegroep
door (in het resonantiegebied) en onderdrukt de frequenties, die onder en boven dit
gebied liggen.

f

Omdat een serieschakeling van R, L en C in resonantie een ,.doorlaat" vormt en
andere frequenties tegenhoudt, wordt een serieschakeling van een spoel en een
condensator, als deze in resonantie verkeert, ook wel met de naam „zeefkring" aarigeduid-

We willen nu nagaan, hoe het in elk der drie bovengenoemde gevallen met de
fazeverschuiving tusschen de generatorstroom en de generatorspanning gesteld is.
Beneden resonantie (fig. 179a) blijkt de stroom vóór te ijlen op de generatorspanning
(dus op de meetkundige som van vu, u/_ en vc). Boven resonantie daarentegen ijlt
de stroom na op de generatorspanning. Wanneer dus bij verandering van de frequentie
van beneden tot boven resonantie de faze van de stroom omkeert, dan moet in
resonantie de fazeverschuiving juist nul graden zijn, derhalve:
tpres. — 0°

22

Dat dit zo zijn moet, volgt ook onmiddellijk uit de weerstandsdriehoek, want als
Az/_ — Xc, wordt de zijde, die X^— A'c voorstelt, gelijk aan nul. hetgeen zeggen wil,
dat dan de schuine zijde (Z) samenvalt met de basis (/?); derhalve wordt de hoek,
die ze insluiten, dan ook nul.

Tenslotte onderzoeken we in elk der drie gevallen de stroomsterkte. In het algemeen
geldt, dat i=

z»

'In resonantie is Z = R en dit is de kleinste waarde, die Z ooit

*> Zoiets gebeurt in de antennekring van een ontvangapparaat: alleen verschillen daar de em/c’s.
behalve in frequentie, bovendien nog in sterkte.
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kan aannemen, zodat daarbij de grootste stroomsterkte optreedt. Derhalve geldt
bij serieschakeling van een spoel en een condensator, dat:
v
tres. — n— maximaal

23

Beneden en boven resonantie neemt Z weer toe, dus neemt i af.
Wanneer we het verband tussen de stroomsterkte en de frequentie, dus i als functie
van ƒ, grafisch voorstellen, dan ontstaat fig. 180; deze wordt „resonantiekromme”
genoemd, omdat het gedrag van de schakeling
— in het gebied van de resonantiefrequentie —
trei ~
er door gekaraktiseerd wordt.
Eigenlijk ligt het beginpunt van deze lijn in de
oorsprong van het assenstelsel, want bij f=0
is Ac — co (dus ook Z = oo) en i is dan 0.
Naar rechts bereikt de lijn pas bij f=<x> de
horizontale as, want als ƒ—oo is A'/,=oo(dus
is Z wéér co) en i is dan wéér nul. Uit een en
i ijlt voor . i ijlt na
ander volgt, dat de resonantiekromme geen vol
„capactltef . „inductief"
komen symmetrische figuur kan zijn, hetgeen
■tpes.
freq
o
(enigszins
overdreven) voorgesteld is in fig. 180.
!f-o’
Zie
ook
fig.
183 en fig. 184, die de werkelijk
Fig. 18U.
heid tonen.
Nu interesseert men zich in de practijk niet voor de gehele resonantiekromme,
doch in het bijzonder voor dat deel, hetwelk in de omgeving van frcs, gelegen is;
daarom wordt de resonantiekromme altijd slechts gedeeltelijk getekend. Is b.v. de
fres. gelijk aan 240 kHz, dan beeldt men de kromme af tot ongeveer 10 a 20 kHz,
ter weerszijden van fres., dus b.v. van 225 kHz tot 255 kHz. Vanzelfsprekend begint
de verdeling langs de horizontale as dan in de oorsprong niet bij 0 Hz. maar bij de
een of andere frequentie, die ongeveer 20 kHz onder fres. gelegen is.

'I
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Om van de betekenis van de resonantiekromme het juiste inzicht te krijgen, dient
men zijn gedachten te bepalen tot de serieschakeling van een L, een C en een /?,
die. via een ampèremeter, aangesloten staan op een wisselstroombron, die een con
stante EMK bezit en waarvan de frequentie (denkbeeldig) regelbaar is van 0 tot co.
We regelen nu — bij constante EMK — de frequentie van 0 tot co en letten daarbij
op de uitslag van de ampèremeter. Het zal dan blijken, dat de meter aanvankelijk
niets aanwijst, omdat bij f=0 de Z oneindig groot is.
Gaan we nu de frequentie opvoeren, dan geeft de wijzer een kleine uitslag, die bij
stijgende frequentie langzaam groter wordt (het verschil tussen A'/. en X<; neemt dan
nl. af). Op een gegeven moment, als we de fre8, nabij komen, zien we de wijzer
ineens heel snel oplopen, om een maximum uitslag te vertonen als ƒ
frcs.- want Z is
dan het kleinst (gelijk aan R). Voeren we de frequentie nóg hoger op, dan loopt de
wijzer eerst weer snel en daarna steeds langzamer terug.
Iets, wat men aan de uitslag van de wijzer niet kan zien is, dat alle stromen, die
aange.wezen worden tijdens het oplopen van de wijzer, vóórijlende stromen zijn en
alle stromen tijdens het terupvallen van de wijzer, naijlende stromen ; op het moment,
dat de wijzer de grootste uitslag geeft, is de stroom in-faze met de spanning. (Zie
fig. 180).
Omdat de wijzer zo plotseling oploopt tot ires, en daarna weer zo snel daalt, zegt
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men wel, dat de wijzer “piekt" op het moment, dat er resonantie is. Dit pieken
wordt in de practijk benut als middel om de resonantie te constateren.
We hebben in het bovenstaande achtereenvolgens nagegaan, hoe, in de omgeving
van fres.’ de impedantie, de fazeverschuiving en de stroomsterkte veranderen. Als
laatste, en zeker meest merkwaardige geval, zullen we nu de spanningsdeling in
resonantie beschouwen. Deze volgt eenvoudig uit de wet van Ohm. Voor de stroomsterkte in resonantie vonden we nl.: ires.
irvs. —

Vermenigvuldiging van deze i met

de respectievelijke weerstanden, levert dan tot uitkomst de gevraagdiIe spanningsdeling op.
Voor de spanning over R vinden we :
v/l — i res.

In resonantie geldt dus, dat:
f/f = v
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Deze uitkomst zegt, dat de spanning, die in resonantie over R optreedt, dezèlfde is
als die, waarop de gehele serieschakeling aangesloten staat (generatorspanning).
Oppervlakkig beschouwd zou men nu misschien kunnen denken, dat er van spanningsdeling geen sprake meer kan zijn, want als de totale (toegevoerde) spanning in R
verloren gaat, dan is er toch niets meer van over om te delen over £ en C . . .
In hoeverre deze onderstelling juist is, zal hieronder blijken.

De spanning over de spoel is: v /. == i res. • co L. Substitueren we hierin voor
de
u
.
.
1
waarde
en voor co de in form. 20 gevonden uitdrukking
dan krijgen we:

v
1
r v
L • IX L
v (/£
,
VI =R ÏTcL'L=R prpT=R-l7c' ” men kan Schn,ven:
1 | /L
l” = V R |/C
Wanneer we nu de uitdrukking

1

R
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samenvatten in één enkele letter (Q), dan

krijgen we tenslotte de vereenvoudigde schrijfwijze:
vL = v • Q
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Het zal nu geheel van de waarde van Q afhangen, hoe groot de spanning is, die,
in resonantie, over de spoel optreedt. Wanneer men voor R. I. en C de waarden
invult, die voorkomen in een normale R-C-L keten uit een radioschakeling, dan
vindt men voor Q een getal, dat meestal tussen 10 en 200 gelegen is. Stel, men
vindt, dat Q — 80, dan wil dit zeggen, dat de spanning over de zelfinductie tachtig
maal zo groot is als de generatorspanning. Het merkwaardige van deze uitkomst is
nu dit, dat ondanks het feit, dat de gehele toegevoerde spanning in R verloren
gaat, er bovendien nog een spanning over L optreedt, die zelfs vele malen groter
is dan de toegevoerde spanning. Men noemt dit verschijnsel „spanningsverhoging
door resonantie". Ook zegt men wel, dat de spanning over L „opslingert”; daarom
wordt de grootheid Q vaak met de naam „opslingerfactor" aangeduid. Andere be
namingen zijn: „spanningsverhogingsfactor", „kwaliteitsfactor' of „Q-factor".
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Men kan de factor Q, die gelijk is
gedaante brengen. Door nl. in

.kn..
J8t,

./rrz
men: Ri . |/
-

I

ook nog wel in een meer practische

aan -R

teller en noemer met /, te vermenigvuldigen,

i
R [/CL

en daar in resonantie geldt, dat

iZcT="-*B1

den we ten slotte, dat:

1

|l/z

-

cc L

R

A7
/<
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I. in henry ; C in farad ; R in ohm,

1
of A'( vervangen,
cc C
‘want het kenmerk van resonantie (bij serieschakeling van R, L en C) is immers, dat
Xi, gelijk is aan XaUit deze laatste opmerking, nl. dat in resonantie Xj. gelijk aan \\. is, volgt onmiddellijk, dat de spanning over C in resonantie even groot is als de spanning over
L; derhalve is in resonantie vc, evenals vi, gelijk aan Q • v (form. 26).

In deze laatste formule mag men cc L of A'/ ook wel door

Noemen we de aangelegde spanning — afkomstig van de een of ander generator —
in het algemeen
dan blijkt uit bovenstaande verklaring, dat in resonantie de
spanningsval in R gelijk is aan
en dat bovendien over L èn over C span
ningen optreden, die ()-maal zo groot zijn als iA/en..
Daar v/_ en vc even groot, doch tegenfazig zijn,
heerst er over de uiteinden van L en C tezamen
géén spanningsverschil, d.w.z. vi. -yc —0.
De spanningsdeling in het resonantie-geval, dus voor
het geval, dat de opgedrukte frequentie (van de
generator) gelijk is aan de frequentie van 4e serie
schakeling, is afgebeeld in fig. 181. Men vergelijke
R
L
C
deze figuur met de figuren 178 en 178a en bedenke
daarbij, dat in fig. 178 de ƒ veel kleiner is dan fres.1 ■
in fig. 178a is f veel groter dan fies., terwijl in
^gen.
Q'^gen. ty'Vgen. fig. 181 f=cfVes.gen.

I—

Fig. 181.
■y

voren gevonden formule voor de opslinger'

factor, nl. Q=
Q = - -- kan ook nog wel op een eenvoudiger manier gevonden worden.
R
Voor de onderlinge verhouding van de spanningen over R en over L vinden we
nl., dat vr : vi. = (i • R) : (t • XiJ en daar door R en L dezèlfde i vloeit, staan die
spanningen in dezelfde verhouding tot elkaar als R en Xr. Hieruit volgt nu onmid
dellijk, dat als A\ b.v. 50 maal zo groot is als R, de spanning over L ook 50 maal
zo groot moet zijn als de spanning over R, dus ook 50 maal zo groot als de op
gedrukte spanning (van de generator).
Omdat, in resonantie, over de spoel en over de condensator spanningen ontstaan,
die groter (kunnen) zijn dan de opgedrukte spanning, gebruikt men voor de serie
schakeling van een spoel en condensator, in het resonantiegeval, behalve de naam
„serieresonantie”. ook wel de naam „spanning sre sonantie".
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We schreven opzettelijk, dat de spanning over de spoel (en over de condensator)
groter „kan" zijn dan de opgedrukte spanning. Zou nl., in resonantie, A'/_ even groot
zijn als R, dan treedt er geen spanningsverhoging op. In het geval dat X/. kleiner
is dan R zou er zelfs spanningsverlaging optreden. Noch het een, noch het andere
is de bedoeling van de schakeling en daarom noemen we Q altijd de spanningsverhogingsfactor.
Hoewel de juistheid van het bovenstaande door ieder wel ingezien zal worden,
blijft toch de vraag nog open, waaróm de spanning over de spoel (en over de
condensator) opslingert. Om dit te kunnen inzien, zullen we een mechanisch equivalent
tot voorbeeld kiezen.
Stel, een zeer zwaar voorwerp (b.v. een aambeeld) is aan een touw opgehangen en
er wordt verlangd dit voorwerp een meter hoog op te heffen, dan zal zelfs de sterkste
onder ons niet in staat zijn dit werk langs directe weg te verrichten. Toch behoeft
men waarlijk niet zo sterk te zijn om aan de gestelde eis te voldoen, mits men maar
gebruik maakt van het resonantieverschijnsel. Zo'n opgehangen voorwerp (slinger)
heeft nl. een eigenfrequentie en we behoeven nu niets anders te doen, dan het
lichaam in zijn eigenfrequentie aan te stoten.
Bij het geven van de eerste stoot verrichten we een zekere arbeid, die overgaat op
de slinger Wanneer laatstgenoemde éénmaal heen e'n terug geslingerd is, dan is het
arbeidsvermogen echter nog lang niet verbruikt. Na de tweede aanstoting beschikt
het lichaam derhalve over het resteerende arbeidsvermogen plus de hoeveelheid
arbeid, die we er bij de tweede aanstoting aan toegediend hebben. Zo stijgt, bij
iedere aanstoting, het arbeidsniveau van het lichaam, totdat er — als gevolg van de
gelijktijdig toenemende verliezen — een evenwichtstoestand bereikt wordt En hierin
.schuilt de verklaring van de spanningsopslingering, want het lichaam geraakt daardoor
in een toestand, waarin het in staat is g-rotere krachten te ontwikkelen dan die
. waarmee de aanstoting plaats vindt.
Om van deze an;alogie tot de werkelijkheid terug te keren, moeten we de slinger .
vervangen door de heen-en-weergaande electronen en de aanstotende kracht door de
toegevoerde wisselspanning.
Het verschijnsel der spanningsverhoging, dus het verschijnsel, dat in een resonerend
lichaam spanningen of krachten optreden, die de aanstotende kracht verre té boven
gaan, moet overigens iedereen (onbewust) wel bekend zijn aan verschijnselen uit het
dagelijks leven. Hieronder zijn enkele der meest bekende verschijnselen genoemd.

Bij het bespelen van een piano geraakt een licht-beweeglijk voorwerp, dat b,v. op
de piano staat, bij één bepaalde toon in trilling. Andere tonen, hoe hard ook aan
geslagen, kunnen het voorwerp niet in trilling brengen. Blijkbaar komt hier de
frequentie van die ene toon overeen met de eigenfrequentie van het trillende lichaamDoor de ()-voudige verhoging van de aanstotende kracht is daarom alleen die ene
toon in staat het lichaam te dpen trillen (meetrillen of resoneren). Dit trillen is dus
kennelijk niet een gevolg van een te harde aanslag, maar van de spanningsverhoging
door resonantie.

Bij het lopen over een loopplank, in een pas, die met de eigenfrequentie van de
(belaste) plank overeenkomt, bestaat er gevaar, dat óf de-plank breekt óf dat men
van de plank geslingerd wordt. Versnelt of vertraagt men daarentegen zijn pas, dan
blijft de plank in rust.
Wanneer een troep soldaten over een brug marcheert, wordt er altijd gecommandeerd:
„Uit de pas.” Zouden ze nl. in de pas over de brug gaan, dan was de kans op
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resonantie (tussen de frequentie van de pas en de eigenfrequentie van de brug) niet
uitgesloten en zou, als gevolg van de spanningsopslingering, de brug kunnen bezwijken.

Wanneer de schroef van een stoomschip bij stormweer af en toe boven water komt,
ondervindt zij hoegenaamd geen tegenstand meer en wordt het aantal omwentelingen
(per seconde) plotseling zeer groot. Daarbij is het meermalen voorgekomen, dat de as.
die de schroef met de machine verbindt, gebroken is. De oorzaak js wederom, dat
er resonantie ontstaan is tussen het toerental van de machine en de eigenfrequentie
van de as. Het is dus ook hier weer een gevolg van de opslingering-in-resonantie,
dat een dergelijke grote kracht ontstaat.

Samenvatting:
„Resoneren” betekent „meetrillen”. Een kring die C en L bevat .
resoneert, indien de opgedrukte frequentie gelijk is aan de eigen
frequentie van de kring (Hierbij is de weerstand R te verwaarlozen
klein gedacht).
Indien aan een serieschakeling van R, L en C een wisselspanning toe
gevoerd wordt, dan treedt beneden resonantie vrijwel de gehele toege
voerde spanning overCop; bóven resonantie treedt nagenoeg de gehele
toegevoerde spanning over L op; als ƒ — ftreedt de gehele
toegevoerde spanning over R op en ontstaan bovendien over L èn
over C twee gelijke doch tegenfazige wisselspanningen, die Q-maal
zo groot zijn als de toegevoerde wisselspanning. Over L en C
tezdmen is, in resonantie, de wisselspanning gelijk aan nul.

„

Omdat, in resonantie, de spanningen over L en over C groter kun
nen zijn dan de opgedrukte spanning, gebruikt men voor de serie
schakeling van spoel en condensator, in die toestand, ook wel de
naam „spanningsresonantie”.
Do frequentie, waarbij resonantie optreedt, houdt verband met het
product van C en L. Twee ketens zijn derhalve met elkaar in
resonantie, wanneer hun producten C ■ L aan elkaar gelijk zijn.

*

Een serieschakeing van R, L en C gedraagt zich, in resonantie, als
een zo klein mogelijke (ohmse) weerstand, want Z is dan gelijk aan
R’ daarom vormt zich voor de resonantiefrequentie een „doorlaat”.
Beneden resonantie neemt de Z van de serieschakeling toe (capacitief) en boven resonantie neemt de Z eveneens toe (inductief);
daarom worden frequenties boven en onder fres% tegengehouden.
Overeenkomstig het gedrag, dat een serieschakeling in resonantie
bezit, geeft men daaraan de naam „zeefkring”.

Een resonantiekromme geeft het verband weer tussen de stroomsterkte en de frequentie. Beneden resonantie is i klein en ijlt vóór
op de aangelegde spanning. In resonantie is i het grootst en is met
de spanning in-faze (^==0°). Boven resonantie is i weer klein en
ijlt na op de aangelegde spanning. (Geldt voor R, L en C in serie.)
Het feit, dat i in resonantie een maximum vertoont (piekt), wordt’
in de pact ijk benut om de resonantie tussen twee kringen vast te
stellen.
/

§ 37.

Selectiviteit bij serieschakeling van een spoel en een condensator.

In de vorige paragraaf werd uiteengezet, dat een serieschakeling van een spoel en
een condensator voor één bepaalde frequentie (frcs.) een doorlaat vormt, terwijl
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frequenties, die ónder en boven fres. liggen, onderdrukt worden en dit wel des te
meer, naarmate de beschouwde ƒ meer van fres. afwijkt. Een en ander werd in fig.
180 reeds aanschouwelijk voorgesteld door de getekende kromme. In fig. 182 is het
oscillogram van een werkelijke resonantiekromme afgebeeld. Deze figuur stelt eigenlijk
de kromme plus het spiegelbeeld ervan voor. De ruimte tussen de beide krommen
is opgevuld met h.f.trillingen, welke echter, vanwege de korte periode dier trillingen,
niet van elkaar te onderscheiden zijn. Wanneer men zich deze figuur horizontaal in
twee gelijke stukken verdeeld denkt, dan stelt
de omhullende kromme van één dier stukken
(kortweg de ,.omhullende ’ genoemd), ten opzichte
van de x-as, de resonantiekromme voor. Ter
verduidelijking is in fig. 182a van een willekeurige
andere kring het oscillogram van de omhullende
alleen afgebeeld.
Het is in deze figuren zichtbaar, evenals dit in
fig. 180 voorgesteld was, dat de resonantiekromme
niet volkomen symmetrisch verloopt. Omdat men
zich echter alleen interesseert voor het gedeelte
van de kromme, dat in de naaste omgeving van
fres. gelegen is en de afwijking daar slechts ge
ring is, wordt de resonantiekromme eenvoudigFig. 182.
heidshalve meestal als een symmetrische figuur
behandeld.
Waanneer we in onze volgende beschouwingen deze vereenvoudigde conditie ook
vooropstellen, dan valt op te merken, dat, onder deze omstandigheden, bij eenzelfde
frequentieverschil (ï\ ƒ), ten opzichte van fVCs.. de stroomsterkte ónder en boven
resonantie evenveel verzwakt.
Hoe weinig deze opvatting van de werkelijkheid
verschilt, moge blijken uit het navolgende cijfer
voorbeeld, hetgeen tevens de werking van de
serieschakeling verduidelijkt.

We veronderstellen een serieschakeling van R,
L en C, waarvan, bij een frequentie van 200 kHz,
de R gelijk is aan 64 ft, terwijl A/, en Ag èlk
2000 H bedragen zullen. Blijkbaar is dus 200 kHz
de resonantiefrequentie van deze serieschakeling.
De spanning, die aan de serieschakeling toege
voerd wordt, veronderstellen we 52,5 niV te zijn.
De stroomsterkte (die in resonantie uitsluitend
door R bepaald wordt) is dan:
Fig. 182a.*)

_±= 52.5 -gy = 082 mA.

lcs'~~R
64 ft
Deze waarde is aangegeven in fig. 183.
Beschouwen we dezelfde schakeling bij 210 kHz, dus bij een frequentie die i^-maal
zo groot is als fres.» dan wordt X[. -f-^-maal zo groot en Xc neemt af tot
van
de oorspronkelijke waarde. Voor Xj.— Xc. vinden we dan ^y'^OOO
-2000 =
*) Zie noot op blz. 136.

12 Ooaterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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(54— ii) • 2000 — (-4±4-2o°2) ‘ 2000 =
quentie, die 10 kHz boven fes. ligt.

• 2000 Si. Dit is dan Xc— Xc bij een fre

Beschouwen we nu de schakeling voor een freguentie 10 kHz beneden fres. (dit is
190 kHz), dus bij eeni frequentie die ijJ van
bedraagt, dan daalt Xc tot
van
de resonantie-waarde en Ar;
A7; wordt -j!J-maal
-J-J-maal zo
; groot. Voor hun verschil vinden we
dan bij deze nieuwe frequentie (fg — fjj) • 2000 = (4
2000 =ƒ/• 2000 SI,
Hoewel het van bijkomstig belang is, blijkt uit
i (mA)
deze cijfers duidelijk de asymmetrie van het ge
val, want bij 10 kHz boven fres. stijgt (Xc— Xc)
0,8
van 0 n tot -J^.2000 Si en bij 10 kHz zónder
fres. stijgt Xc—Xc van 0 2 tot 3S/O • 2000 S2.
0,6 Nu is
- 0,0976 en .,% = 0,1026 en der
halve zijn deze breuken bijna aan elkaar gelijk
(ongeveer gelijk aan 0,1). De fout, die we maken,
0.4
wanneer we, zowel bij 10 kHz boven als bij
10 kHz ónder resonantie, het verschil (Xc— Xc
0.3
resp. Xc — Xc) op 0,1 *2000 = 200 2 stellen, is
dus zeker wel toegestaan en daarmee wordt de
—3»O
J90
200
210
freqSkH*)
kromme dan volkomen symmetrisch.
Fig. 183.
Om nu de daling van de stroomsterkte te vinden,
moeten we eerst de impedantie (Z) bepalen. Voor de impedantie, 10 kHz buiten
resonantie, vinden we, volgens bovenstaande cijfers:
Z = [/R- +(Xl—=

4- 200- = 1X44096 = 210 S2.

De stroomsterkte is, bij dit frequentieverschil (A f), dus gedaald tot i = — =

52,5 mV
210 n

0,25 mA: ook deze waarden zijn in fig. 183 aangegeven.

Van dezelfde kring is de

-factor gelijk aan

~ ruim 30, zodat de toe

gevoerde spanning (52,5 mV) tot gevolg heeft, dat over de /, én over de C span
ningen ontstaan van 30*52,5= 1575 mV = 1,575 V.
Bovenstaand cijfervoorbeeld geeft ons een indruk van het gedrag van een middelmatige C-L-R keten. Wanneer het nu in de bedoeling gelegen had om alléén de
frequenties van 190 kHz tot 210 kHz door te laten en alle, andere frequenties, die
boven 210 kHz en onder 190 kHz gelegen zijn, te onderdrukken, dan zouden we
hierin, met deze ene C-L-R keten, niet bijster geslaagd zijn; immers, de grensfrequenties (190 en 210 kHz) komen toch altijd nog — in vergelijking tot fes. — met
bijna
van de sterkte door. Wie echter de wiskundige betekenis van de formule
Z = (X R — ATc)- begrijpt, zal onmiddellijk inzien, dat een volledige
onderdrukking, zelfs met de beste C-L-R keten, een onmogelijkheid is.
Indien we ons derhalve tot taak stellen om, uit een onbeperkt aantal frequenties, een
bepaalde groep naar voren te brengen, dus de voorrang te geven, of, zoals men dat
zegt: „uit te zeven", dan blijkt, dat we ons altijd tevreden moeten stellen met een
niet-volkomen verzwakking van de overige frequenties.
Wanneer we dan ook tot de overtuiging gekomen zijn, dat een totale onderdrukking
van de overige frequenties tot het onmogelijke behoort, dan gaat het er blijkbaar
alleen nog maar om te onderzoeken, hoevéél de verzwakking van de ongewenste
frequenties zal moeten zijn, opdat deze,-— ten opzichte van fes. — niet meer storend
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optreden. De ervaring heeft ons geleerd, dat een verzwakking tot op 0,1 van de
resonantie-sterkte, in de meeste gevallen wel voldoende is, zodat men dit getal
als norm heeft aangenomen. In verband met deze norm moeten dus alle stromen,
waarvan de sterkte gelijk aan of groter dan 0,1-h-es. is, tot de doorgelaten of
bevoorrechte groep gerekend worden, terwijl alle stromen, die zwakker doorgelaten
worden dan 0,1
• als onderdrukte zijn te beschouwen.
Volgens bovenstaande definitie is het mogelijk, aan een zeefkring een z.g. „doorlaat
bereik" toe te kennen, waarmede dan de frequentiegroep bedoeld wordt, die sterker
dan 0,1 • ircs. doorgelaten wordt. De manier, waar
t
op een en ander uit de resonantiekroftime afge
lezen wordt, is in fig. 184 afgebeeld. Deze toont
de kromme van een kring, die een fre8. van 450
kHz bezit. Het blijkt uit de figuur, dat bij 6 kHz
boven en bij 6 kHz onder fres. de stroomsterkte
tot op OA-ires. gedaald is; derhalve strekt het
doorlaatbereik zich uit van 444 kHz tot 456 kHz.
En daar laatstgenoemde frequenties 12 kHz uit
elkaar verwijderd liggen, zegt men, dat de breedte
van de doorgelaten frequentiegroep of doorge
4 50
l^freq.
doori aatqebied
laten frequentie b a n d in dit geval 12 kHz be
(kHz)
bandbreedte 12 kHz
draagt. De geijkte term hiervoor is, dat die kring
Fig. 184.
een „bandbreedte" bezit van 12 kHz.
In overeenstemming met het bovenstaande kan
men de bandbreedte van een serieschakeling van C, L en R als volgt definiëren:

Onder „bandbreedte" ivordt verstaan de horizontale afstand (uitgedrukt in kHz)
tussen de punten in de resonantiekromrne, ivaar de stroomsterkte 0,1 • iies. bedraagt *)•
De hierboven omschreven eigenschap van een serieschakeling van L, C en R, dat
een bepaalde frequentiegroep bevoorrecht wordt boven andere frequenties, brengt
men onder woorden, door te zeggen, dat de C-L-R keten een zekere „selectiviteit"
bezit („selèct" betekent „uitgelezen")- De selectie bepaalt zich tot een kleinere • fre
quentiegroep, naarmate de kring een smallere frequentieband doorlaat; in tegenstelling
hiermee is een kring, die een brede „band" doorlaat, weinig selectief.
Het is gebruikelijk de beide helften van de frequentieband de „zijbanden" te noemen;
zo is in fig. 184 het gebied van 444 kHz tot 450 kHz de „linker-zijband" en het
gebied van 450 kHz tot 456 kHz de „rechter-zijband". De frequenties, die in deze
zijbanden gelegen zijn, worden „zijbandfrequenties" genoemd 2). '

Later zal blijken, dat de vereiste totale bandbreedte van een ontvangapparaat onge
veer 9 kHz zal moeten bedragen; dit met het oog op de storingsvrije ontvangst
van de diverse zenders. Wanneer één enkele kring aan deze eis niet voldoet, dan
kan men de (te brede) doorgelaten frequentieband opnieuw aan een tweede kring
overdragen. Stel, dat de eerste kring de frequenties, die 5 kHz van fre*. verschillen,
tot op J van de resonantiesterkte verzwakt en men wenst een verzwakking tot
op
van ire.s. We dragen dan de doorgelaten frequentiegroep aan een tweede C-L-R •
ij De theorie leert, dat, volgens deze definitie, de bandbreedte van een kring gelijk is aan 1,6 R/f,.
2) Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat in de Engelse litteratuur de frequenties niet uitgedrukt
worden in hertz, kilo hertz of mega hertz, maar in cycle, kilo cycle of mega cycle, afgekort met
C, kC of MC. Eén cycle betekent dus 1 perlode-per-seconde. Aldus spreekt men van een afstemkring met een bandbreedte van b.v. 18 kC.
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keten over. Als deze tweede kring dezelfde verzwakking oplevert als de eerste, dan
worden de frequenties, die 5 kHz van fres. verschillen, wederom tot op J- verzwakt
en komen nog slechts met
van de resonantiesterkte door. Het gewenschte doel
zou dan met twee kringen bijna bereikt zijn en met drie kringen zeer zeker bereikt
worden. Men zou daarom kunnen zeggen, dat iedere volgende kring opnieuw een
stuk van de zijbandfrequenties „afsnijdt”. De doorgelaten frequentieband — gemeten
achter een volgende kring — wordt daardoor steeds smaller en de selectiviteit van
een aantal kringen, als één geheel beschouwd, is daarom steeds beter dan die van
één kring alleen.

Omdat de eigenfrequentie van een C-L keten bepaald wordt door het product van
C en L en het kennelijk de bedoeling van bovenstaande theorie is, dat men de
serieschakeling naar willekeur op een bepaalde frequentie*) moet kunnen
instellen, brengt dit de noodzakelijkheid met zich mee, dat één der beide grootheden
C óf L regelbaar moet zijn. In de meeste gevallen wordt de C variabel gemaakt.
Dit instellen van de kring op de gewenste frequentie noemt men het „afstemmen"
van die kring; om die reden wordt de condensator, waarmee de afstemming geschiedt,
de „afstemcondensator" genoemd. In verband hiermee zij opgemerkt, dat in plaats
van „selectiviteit” ook wel van „afstemscherpte” gesproken wordt. Een kring heet
„scherper" in de afstemming, wanneer hij een smallere frequentieband doorlaat;
daarentegen heeft een kring een „vlakke" afstemming, als de doorgelaten frequentieband breed is.

Het zal ieder zonder meer wel duidelijk zijn, dat de selectiviteit van een C~L keten
in de figuur tot uiting komt in het meer of minder steile verloop van de zijkanten
(flanken) van de resonantiekromme. Hoe steiler het verloop is, des te „scherper” is
de afstemming van de kring en des te smaller is de doorgelaten frequentieband.
Van bijzonder belang is het voor ons om na te
i gaan, door welke factoren de
selectiviteit van een serieschakeling van L. C en R bepaald wordt. Daartoe zullen
we eerst de invloed van R onderzoeken.
Zoals bekend is uit form. 23, wordt — bij constante spanning — de stroomsterkte
in resonantie bij een serieschakeling uitsluitend door R bepaald. Wanneer dus van
twee kringen (I en II), die eenzelfde waarde van L en van C bezitten, kring II een
tweemaal zo grote waarde voor R bezit, dan moet de ires. van kring II precies half
zo groot zijn als de ires. van kring I. In de grafiek komt dit tot uiting, doordat de
top van de resonantiekromme van kring II juist de helft bereikt van de hoogte,
waarop de top van kromme I gelegen is.
Hoewel echter in resonantie geldt, dat de dubbele weerstand (2/?) de halve stroomsterkte
(0,5 ires.) doorlaat, geldt dit niet meer voor frequenties boven en onder f es. Uit de
formule Z =
R '~
(X L— Xc)‘ volgt nl. direct, dat de bijdrage van R tot de
impedantie (dus ook de invloed ervan op de stroomsterkte) steeds geringer wordt,
naarmate (X'l— Xc) groter is ten opzichte van R, met andere woorden, de invloed
van R op de stroomsterkte wordt minder, naarmate de beschouwde frequentie meer
van de resonantiefrequentie afwijkt.
Hoewel dus ires. in dit geval tot op de helft verzwakt wordt, zal de verzwakking
’ van de andere stromen steeds minder zijn, naarmate de f meer van fres. afwijkt.
Een en ander zal duidelijk zijn, wanneer men de beide krommen in fig. 185 met
elkaar vergelijkt (zie ook fig. 187, die de werkelijkheid toont).
♦) Met ..frequentie” wordt hier de middelste frequentie van de frequentieband bedoeld; in
flg. 184 is deze 450 kHz en in fig. 183 is het 200 kHz.
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Deze beschouwing heeft ons geleerd, dat een serieschakeling des te selectiever is
naarmate — bij bepaalde waarden van L en C — de verliesweerstand (R) des te
kleiner is *).
Na deze vergelijking tussen twee kringen met
gelijke A’s en C’s, doch met ongelijke waarden
van R, zullen we nu eens twee kringen met
ire,
elkaar gaan vergelijken, die een even grote ver
liesweerstand (R) bezitten, doch met ongelijke
waarden van L en van C. echter zo, dat beide
kringen wèl dezelfde resonantiefrequentie bezitten
i/-«j
(gelijke producten van C en L)Stel, kring I heeft een R van 30 2, terwijl X L en
Xc. in resonantie, elk 1000 2 bedragen, dan is
de impedantie (Z) in deze toestand gelijk aan
frts
freq.
Zres.== R== 30 2.
p,. lg5
Beschouwen we nu dezelfde kring, doch bij een
frequentie, die b.v. 1% hoger is dan fes. - dan
is bij die nieuwe frequentie Xl of 2-n.f.L óók 1% groter (want L is constant).
De nieuwe X /. wordt dus -]-g^-maal de oude waarde of
1000 = 1010 2. Om
dezelfde reden daalt A'c van 1000 2 op -j-g{ • 1000 = ca. 990 2. Het verschil
(Xl— Xc) wordt dus 1010 — 990 ~ 20 2 en voor de impedantie vinden we nu

i

Z

1/ 7T + GVz. — Xc) 2 = JZ30- + 202 = |Z Ï3ÖÖ = ca. 36 2.

Dit is 6 2 groter dan de Z in resonantie bedroeg. De stroomdaling volgt nu on
middellijk uit deze impedantie-toename, want als de impedantie ijg of g-maal zo groot
wordt, dan wordt de stroomsterkte
van de sterkte in resonantie of ca 83 % van
i'res. • Er treedt blijkbaar, bij dezen kring, ongeveer 17% stroomdaling op, bij een
frequentie, die 1 % van
afwijkt. Een en ander is, in de juiste verhouding, in
fig. 186 weergegeven. Zie kromme I).

We gaan nu dezelfde redenering volgen voor een kring II, die dezelfde R (30 2)
bezit, doch waarvan de L tweemaal zo groot en
(%)
de C tweemaal zo klein is. Het product C • L, en
100
daarmee eveneens fres., blijven onveranderd. Xl en
-V(; daarentegen worden elk tweemaal zo groot, dus
83
ieder 2000 2.
Voor de fres. gedraagt deze kring zich volkomen
60
op dezelfde wijze als kring I, want in resonantie is
Z = R en R is ook hier 30 2. In fig. 186 komt dit
tot uiting, doordat beide resonantiekrommen het
I
zelfde toppunt bezitten.
I
I
I
I
Bepalen we nu weer de impedantie bij een ‘freI
I
I
I
I
quentie, die 1% hoger is dan fres. , dan vinden we
I
I
I
I
op overeenkomstige wijze voor Xl een waarde van
4—
O
2020 2 en voor Xc een bedrag van c.a. 1980 2.
fre.
freq.
, Het verschil (Xl — Xc) is nu 2020— 1980 = 40 2
Fig. 186.
en voor Z vinden we

/\ j hz*

*) Hieruit volgt, dat de selectie van een kring vrijwel alleen door de kwaliteit van de afstemspoel
bepaald wordt, want de verliesweerstand zetelt bijna uitsluitend in de spoel.

181

; + ( A7 - Ac) = |Z30” 4- 40-’ = 1/2500 = 50 n.
Het aantal ohms is nu gestegen van 30 op 50, ofwel, het is
-maal zo groot
geworden. De stroomsterkte, bij deze nieuwe frequentie, is derhalve van de stroomsterkte in resonantie, dus 60% van ires. • We zien nu, dat de stroomsterkte, bij de
dubbele waarde van L en de halve waarde van C. 40% gedaald is, terwijl de daling
bij de oorspronkelijke waarden van L en C 17% badroeg. Ook dit is in fig. 186 in
de juiste verhouding afgebeeld. (Zie kromme II).
Het resultaat van onze beschouwing is nu dit, dat bij een serieschakeling van. R, L
en C de selectiviteit bepaald wordt door de grootte van R, L en C en dat de kring
des te selectiever zal zijn, naarmate R en C kleiner gehouden kunnen worden en
naarmate L groter zal zijn.

Evenals er bij de verklaring van het begrip ,,decrement” op gewezen werd, zij ook
hier opgemerkt, dat de R van een kring (de z.g. verliesweerstand) hoofdzakelijk in
de spoel schuilt. De R en de L worden dus vrijwel door één lichaam vertegen
woordigd. En daar we vónden, dat R klein en L groot moet zijn, blijkt ook hier
weer, dat de selectiviteit — van één enkele kring althans — hoofdzakelijk bepaald
wordt door de kwaliteit van de spoel. Hoe beter de spoel is. des te kleiner is het
decrement van de kring, des te groter is de Q-factor en des te scherper is de af
stemming, die met deze kring bereikt wordt.
Ter illustratie van bovenstaande theorie zijn hieronder een paar oscillogrammen afgebeeld, die het resultaat zijn van metingen aan een werkelijke C-L-R keten verricht,
Ten eerste vertoont fig. 187 twee krommen van eenzelfde kring, die eerst in zijn
oorspronkelijke samenstelling gemeten werd (kromme a) en daarna, nadat alléén de
verliesweerstand (/?) tot bijna de dubbele waarde vergroot was (kromme b).

rl gen.

freq.

Fig. 187*).

r
Fig. 187a ♦).

In fig. 187a toont kromme a weer de resonantiekromme van de kring in zijn oorspronkelijke samenstelling. Daarna werd de L gehalveerd en de C verdubbeld, waarbij
de afname van R — door de kleinere spoel — gecompenseerd werd door zoveel
weerstand aan de kring toe te voegen, dat de toppunten van de krommen weer te
zamen vielen. Het resultaat toont kromme b. (Vergelijk deze oscillogrammen ook
met de getekende krommen in de figuren 185 en 186).
*) Zie noot blz. 136.
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Samenvatting:
Onder de selectiviteit of afstemscherpte van een serieschakeling van
spoel en condensator verstaat men, de procentuele verzwakking van
- de stroomsterkte, bij een bepaalde A f ten opzichte van ƒ res
De selectiviteit komt tot uiting in het meer of minder steile ver
loop van de flanken der resonantiekromme. Een steiler verloop wtfst
op een grotere selectiviteit.

Een kring (C-L-R in serie) is des te selectiever, naarmate de
stroomsterkte onder en boven resonantie sneller daalt, dus, naar
mate de impedantie onder en boven resonantie sneller toeneemt.
Voor het onderdrukken van ongewenste frequenties, beschouwt men
een verzwakking tot op een tiende van i res als voldoende.
Onder de bandbreedte van een C-L-R- keten verstaat men de hori
zontale afstand tussen de punten van de resonantie-kromme, waar
de stroomsterkte gedaald is tot 0,1 . i res
De bandbreedte wordt uitgedrukt in kHz. Ten opzichte van fres
verdeelt men de doorgelaten frequentieband in een linker en een
rechter zijband. De frequenties in de zijbanden heten zijbandfrequenties.
Wanneer de selectiviteit van één enkele kring niet voldoende is, dan
kan de doorgelaten frequentieband opnieuw aan een volgende kring
overgedragen worden. De beide kringen, als één geheel beschouwd,
laten dan een smallere frequentieband door dan één kring alleen.
Het instellen van een kring, met een variabele C (of L), op de
gewenste frequentieband, noemt men het „afstemmen” van die
kring. Een selectieve kring stemt „scherp” af (smalle frequentie
band); een minder selectieve kring is „vlak” in de afstemming
(brede frequentieband).

De selectiviteit van een kring wordt bepaald door de grootheden
L, R en C. Bij serieschakeling is een kring des te selectiever, naar
mate R en C kleiner zyn en L groter is.

Van twee kringen, die met gelyke C’s op dezelfde frequentie afge
stemd staan, wordt de selectiviteit vrywel alleen door de spoelkwaliteit bepaald.

Hoe groter de verhouding L/R van de spoel is, des te groter is de
opslingerfactor, des te kleiner is het decrement en des te scherper
is de afstemming.

§ 38.

Resonantie bij parallelschakeling van een
(Stroomresonantie).

spoel en een condensator.

Nadat in de beide voorafgaande paragrafen het gedrag van een serieschakeling
van L, R en C bij verschillende frequenties besproken is, ligt het voor de hand,
dat we nu gaan onderzoeken, hoe de parallelschakeling zich onder gelijke om
standigheden gedraagt.
Bij de behandeling van de serieschakeling van L en C werdt opgemerkt, dat de R
aan de kring toegevoegd was, met de bedoeling, de werkelijkheid meer nabij te
komen. Wanneer we dit nu bij de parallelschakeling ook doen en er dan rekening
mee houden, dat de verliesweerstand grotendeels in de spoel schuilt, dan komen we
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de werkelijkheid het meest nabij, indien we ons de parallelschakeling van een spoel
en een condensator voorstellen volgens fig. 188. Daarin denken we ons dan de
L-tak te bestaan uit een serieschakeling van /„ en R,
tgen.
terwijl de C-tak verliesvrij is.
Ter vereenvoudiging van de verklaring willen we echter
de verliesweerstand (/?) eerst weer even buiten be
v9''en
schouwing laten, om deze dan later weer in te voeren;
we gaan daarom uit van de schakeling volgens fig. 189.

c

1

J

I

Tussen de punten a en b bevindt zich de parallel
schakeling van C en L- De vervangingsimpedantie van
X L en X c kan algemeen voorgesteld worden door
Fig. 188.
een impedantie Z (zie fig. 190). Deze impedantie neemt
uit de generator *) een stroom op, die we zullen aanduiden met igCn.- Deze igen. is
de ,,meetkundige" som van de beide takstromen ij, en icBij een zéér lage frequentie mag verwacht worden, dat
Igen.
— bij overigens normale waarden van L en C — de
a
reactantie Xl — 2-ji-(-L zeer klein is; daarentegen,

• l'o

lL

c

dat de reactantie Xl = tz------- zeer groot zal zijn.

Dienovereenkomstig zal de stroom door de A-tak zeer
veel groter zijn dan de stroom door de C-tak, waar
b
door laatstgenoemde — ten opzichte van ij, — dan
wel te verwaarlozen is. Derhalve is bij een zeer lage
frequentie de
practisch gelijk aan i L- (Zie fig. 191a).
De iyen. , die in deze toestand 90’ op v,j,ten. na-ijlt, geeft dan aan de impedantie een
inductief karakter.

In het andere uiterste geval, n.1. bij een zeer hoge frequentie, keren de rollen om;
X L is nu zeer groot, X c daarentegen zeer klein. In deze
ïgen.
toestand is i‘l ten opzichte van ic wel te verwaarlozen; de
is dus practisch gelijk aan ic en daar laatstgenoemde
90° op Ugen. vóór-ijlt, geeft dit aan de impedantie een capacitief karakter (fig. 191b).
In resonantie, als XI.— Xc> treedt een toestand in, die afgebeeld is in fig. 191c. Vanwege de gelijkheid van X1. en
Xc zullen dan nl. ook de stromen ij, en ic aan elkaar gelijk
zijn.
Daarbij ijlt ic 90" op v!lCn. vóór en ij, ijlt op uljen. 90°
Fig, 190.
na. Derhalve zijn ij, en ic: onderling tegenfazig. We
merken nadrukkelijk op, dat deze tegenfazigheid alléén geldt, wanneer men ij. en ic
ten opzichte van p7<.;i. beschouwt. In fig. 189 komt dit tot uiting, doordat op een
bepaald tijdstip ij, van a naar b vloeit en ic van b naar a. (Zie de pijlen in deze
figuur, die slechts de stroomrichtingen gedurende een halve periode kunnen voor
stellen).
De wiskundige betekenis van het feit, dat in resonantie ij, en ic gelijk en tegenfazig
zijn, is, dat in resonantie de generatorstroom (ƒ/.- ic) gelijk is aan nul! Dit mag,
op zichzelf beschouwd, misschien niet zo vreemd klinken; merkwaardiger is het»

Ë

i
z

*) Wanneer hier, evenals bij de serieschakeling, gesproken wordt over een „generator”, dan moet
men daarbij denken aan de een of andere bron van h.f. wisselspanningen. Een dergelijke bron
wordt b.v. gevormd door een ontvangantenne ten opzichte van de aarde. Met v{/e)l wordt derhalve
bedoeld de h.f. wisselspanning, die, door de ethergolven, in de antenne geïnduceerd wordt.
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wanneer men bedenkt, dat in de C-L keten zélf de stroomsterkte niet nul is. Immers,
en z'c bezitten, ten opzichte van elkaar (dus in de C-L keten zelf) steeds
dezelfde richting; als nl. ƒ/, omkeert, doet ie. het ook.
Wanneer we dit alles in
Vgen
Kyen
Vgen
verband, brengen met de
impedantie, dan blijkt, dat
de (verliesvrije) parallelscha
inductief
keling zich, in resonantie,
capacitief
voor de generator doet ge
*voelen als een oneindig grote
lc
£
a
k
weerstand, immers, alleen
Fig. 191.
dan kan igCn. gelijk aan nul
zijn.
Zowel beneden als boven f,es. neemt het verschil van de takstromen (dus igen.) toe,
waardoor de Z van de parallelschakeling afneemt. Daarbij valt dan nog op te merken,
dat beneden ƒ,, . het gedrag van Z inductief is (z’l^> ie). terwijl boven ƒ,«?. het gedrag
van Z capacitief is (ic^> i/.). Men zou dus de Z, beneden feC{i,, denkbeeldig als een
enkele X L en boven fres. als een enkele Xc kunnen voorstellen.
z'l

De verandering van
j

. als functie van de frequentie, is, voor frequenties in de
omgeving van fres., in fig. 192 afgebeeld. Uit deze
figuur blijkt, hetgeen te voren gezegd is, dat iyen. in
resonantie nul is. (Theoretisch geval; R van de spoel

=0.)
Wanneer
beneden
na-ijlt en boven ftes. vóórijlt, dan volgt hieruit, dat bij het passeren ’van fres het
gedrag van Z overslaat van inductief naar• capacitief.
hetgeen zeggen wil, dat in resonantie de parallelschakeling
zich gedraagt alsof het een ohmse weerstand was; en
deze ohmse weerstand is dan oneindig groot, omdat
o
in resonantie zfZe»». nul is. Vanzelfsprekend geldt dit
freq.
ohmse gedrag alléén voor die wisselstroom, waarvan de
Men noemt zo’n parallelschakeling in resonantie
daarom ook wel een fictieve 2) ohmse weerstand.
In overeenstemming met dit gedrag wordt een parallelschakeling van een spoel en
een condensator, in resonantie, een „sperkring genoemd, want de stroom, waarvan
de frequentie gelijk is aan frcs., wordt tegengehouden (onderdrukt) en alle andere
stromen met lagere en hogere frequenties worden doorgelaten. Hieruit blijkt, dat de
parallelkring zich juist op tegenovergestelde wijze gedraagt als de te voren besproken
serieschakeling.
Het zal de aandachtige lezer opgevallen zijn, dat er een zekere ongerijmdheid schuilt
in het feit, dat in-resonantie de iljen. nul is, terwijl er in de C-L keten zelf wél een
stroom vloeit. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat we de C-L keten vrij
van verlies verondersteld hebben. Al vloeit daarom — in het theoretische geval — in de
C-L keten nog zo'n sterke stroom, tóch wordt er geen energie uit de generator
opgenomen, dus kan z’j/ph. (wiskundig) heel goed nul zijn. Wanneer men, bij wijze
van spreken, de generator wegneemt, dan zou de wisselstroom, in de L-C keten
zelf, onverminderd steeds door blijven vloeien! (althans theoretisch.)

1) In deze figuur de woorden „vdór" en „nd” met elkaar te verwisselen.
2) Fictief— alleen in de verbeelding bestaand.
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Als men de stromen i'l en ic • wat richting betreft, nagaat, dan blijkt, dat die stromen
steeds gelijktijdig van richting wisselen, want hun frequentie is dezelfde en gelijk
aan die van de generator. Letten we nu in fig. 189 eens alleen op de stroom in de
L-C keten (denk desnoods de generator geheel weg), dan blijkt, dat ii en ic steeds
dezelfde richting bezitten. In de figuur vloeien ic en ic linksom, terwijl ze, na een
halve periode, beide rechtsom vloeien. Deze stromen, die in het theoretische geval
even sterk zijn en dezelfde richting bezitten, zijn dus eigenlijk éénzelfde stroom. We
zullen hierna deze wisselstroom, die alléén in de C-L keten zélf circuleert, de
circulerende of rondgaande stroom noemen (afgekort
„,,/.).
Deze irond. kunnen we gemakkelijk in een formule ukdrukken, want we kunnen in
plaats van irond. eveneens ic (óf /<;) schrijven. Derhalve is

y

cc L

Hierin

kunnen we vgen. vervangen door igen. • Z en vinden dan:
dan : irond. = ijm.
ige

cc L,
Met betrekking tot fig. 189 levert de breuk ZjccL een oneindig grote uitkomst op,
want Zres. = <x>- Dit is volkomen in overeenstemming met wat wij gevonden hebben,
want als igen. — 0 (in resonantie), dan is, ongeacht de grootte van irond., de verhouding
van igen. tot irond. altijd oneindig groot.

Wanneer we bovenstaande verhouding Z’ccL vervangen door één enkele letter (Q).
dan komt er te staan :
irond. —Q • igen.

28

Aanstonds zal blijken, dat Q hier dezelfde grootheid is als de eerdergevonden Q-factor
bij de serieschakeling. Er staat dus hier, dat de stromen door L en door C, Q-maal
zo groot zijn als de generatorstroom. Bij de serieschakeling vonden we, dat de
spanningen over L en over C, ()-maal zo groot waren als de generatorspanning.
Bij de serieschakeling spraken we van spanningsopslingering en in verband daarmee
over spanningsresonantie. Hier kunnen we spreken van stroomopslingering en in
overeenstemming hiermee wordt bij de parallelschakeling van „stroomresonantie"
gesproken.
We merken hier nadrukkelijk op, dat bij de parallelschakeling nimmer sprake kan
zijn van spanningsopslingering. want de spanning over de parallelkring is dezelfde
als de generatorspanning en deze laatste blijft immers constant.

Wanneer men er form. 27 nog eens op naslaat, dan blijkt, dat de (9-factor bij de
serieschakeling aangeeft, hoeveel maal Xl (óf X c) zo groot is als R, of, wat het
zelfde is, hoeveel maal Xl (óf Xc) zo groot is als Zres. Bij de parallelschakeling
daarentegen blijkt Q juist de omgekeerde verhouding aan te geven nl. hoeveel maal
■

Zres. zo groot is als X c (óf Xc).
Omdat bij de parallelschakeling (in het theoretische geval met
werd, dat Q oneindig groot is, rijst het vermoeden, dat ook bij
Q oneindig groot moet zijn, indien we eveneens R gelijk aan nul
,
cc L
inderdaad juist. We vonden tevoren, dat: Q—
en als de

R = 0) gevonden
de serieschakeling
stellen. Dit is ook

noemer van deze

breuk nul is, wordt de waarde van de breuk oneindig groot.

Intussen heeft het bovenstaande nog steeds betrekking op de theoretisch (verliesvrije)
C-L keten. We willen nu eens nagaan, welke wijzigingen aangebracht moeten
worden, indien de verliesweerstand wèl in rekening gebracht wordt.
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Beginnen we met het vectordiagram van de stromen, ten opzichte van vgCn Volledig
heidshalve willen we daarbij eerst in élke tak een ohmse weerstand denken. Deze
/?'s zijn echter in werkelijkheid altijd heel klein in vergelijking tot de waarden, die
Xe en Xc in resonantie bezitten. Het resultaat van de aanwezigheid van deze R's
zal dan zijn, dat ij, en ic niet meer precies 90°
Vgen.
na- en vóór-ijlen op vgen., maar élk iets minder dan
90° (zie fig. 193).
Wanneer we opnieuw de ifjcn, vormen uit de meet
^aen.
kundige optelling van ij. en ic, dan blijkt, dat
iii.n. in resonantie nu niet nul is, maar de een of
andere (kleine) waarde aanneemt. We zien boven
Fig. 193.
dien in de figuur, dat igen. des te kleiner zal zijn,
naarmate de verliesweerstand in elk der takken
eveneens kleiner is. En daar de verliesweerstand in werkelijkheid altijd zéér veel
kleiner is dan Xi. en dan X c (dus de <j> in elke tak bijna 90n is), volgt uit de
constructie, hoe klein in werkelijkheid de igen. zal kunnen zijn, in vergelijking tot irond.
Stel, dat, met betrekking tot een parallelschakeling, de te voren genoemde verhouding
Zres. I mL het getal 80 oplevert, dan wil dit dus zeggen, dat irond. 80-maal zo groot
is als igcn. Voor iedere mA. die de generator ontwikkelt, ontstaan er dan 80 mA
rondgaande stroom in de sperkring ! (alleen in resonantie). Met betrekking tot-fig. 193
wil dit zeggen, dat de vectoren die i<. en ic voorstellen, elk 80-maal zo lang getekend
zouden moeten worden als de vector igen.
In verband met dit verschijnsel, dat bij resonantie in de sperkring zélf een veel
sterkere stroom vloeit dan die, welke de generator levert, spreekt men — gelijk
reeds werd opgemerkt — bij de parallelschakeling, in het resonantie-geval, van
„stroomresonantie".

■

4

Het feit, dat in werkelijkheid de ig<>n. in resonantie ni^t nul, maar zéér klein wordt,
wijst er op. dat de Z van de parallelschakeling zich, in resonantie ook- niet als een
oneindig-grote ohmse weerstand gedraagt, maar als een eindige, doch zeer grote
ohmse weerstand.
Het kenmerk van dit ,,ohmse” gedrag van Z ligt opgesloten in het feit, dat, in
resonantie, de igen, met
in-faze is; dit blijkt ook uit fig. 193 *). Zolang aan
deze voorwaarde niet voldaan wordt, is de parallelschakeling ook niet in resonantie.
Vgen
In fig. 192 is de resonantietoestand gekenmerkt,
doordat bij frcs. aangegeven is, dat de
(tussen
en VgPn.) 0’ bedraagt. Men zal zich misschien
afvragen of een dergelijke toestand ook nog mogelijk
Lgen.
is, wanneer de verliesweerstand uitsluitend in de
A-tak schuilt. Het antwoord op deze vraag wordt
ic
gegeven in fig. 194, waaruit duidelijk blijkt, dat,
Fig. 194.
ook al zou de C-tak volkomen verliesvrij zijn en
dus de Rverlies uitsluitend in de spoel schuilen, er
altijd een frequentie bestaan moet, waarbij de optelling van i’t en ic een igen. oplevert,
die met v(Jen. in-faze is ; resonantie is dus altijd mogelijk.

---\ r

h.

In verband met het feit, dat, bij een parallelschakeling mét verliesweerstand, de
igen. in resonantie niet nul wordt, doch zeer klein is, moet de kromme uit

*) De zuivere betekenis van het begrip ..resonantiefrequentie” is dan ook: ,,de frequentie, waarbij
de fazehoek tussen stroom en spanning nul ig."
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fig. 192 ook dienovereenkomstig gewijzigd worden
(Zie fig. 195). Tevens willen we ook in deze figuur
weer het begrip bandbreedte invoeren, waaronder hier
verstaan wordt, de horizontale afstand tussen twee
punten van de resonantiekromme (uitgedrukt in kHz),
waarbij de generatorstroom 10-maal zo groot is als de
i;l,n. in resonantie. In fig. 195 is Ob 10-maal zo groot
als Oa; de frequentiegroep, die tussen de punten m
en n gelegen is, moet derhalve beschouwd worden
als de frequentieband, die door de sperkring onder
a -drukt wordt.
o— rr>-<--------------n ï*|
freq.
In tegenstelling met de serieschakeling, waarbij de
onderdrukte
t requentieband
selectiviteit bepaald wordt door de snelheid, waarmee
de Z ónder en bóven resonantie toeneemt, wordt bij
Fig. 195.
de parallelschakeling de selectiviteit juist bepaald, door
de snelheid, waarmee de Z ónder en bóven resonantie afneemt. Dit laatste volgt uit
is immers het gevolg van een snellere
fig. 195, want een snellere toename van i;lten.
,
daling van de Z van de parallelschakeling.
^ger.

M

Ten slotte interesseren we er ons nog voor, hoe groot (in ohms) de impedantie is,
die een sperkring voor de generatorstroom bezit. We gaan daarbij uit van de over
weging, dat ƒ/„ (in fig. 194) te ontbinden is in een wattcomponent i/ • cos
en een
wattloze component ic • sin y. Deze laatste is gelijk doch tegenfazig aan ic- Daar,
volgens de wet van Ohm, ic weer gelijk is aan v • :o • C. kunnen we voor de wattv • to • C
= t> -• cc • C, waaruit volgt, dat ïl
— Sjn
loze component ook schrijven ic • sin <f> —
ic =

Substitueren we deze ic in de te voren gevonden wattcomponent van il (welke
u . co C
— ij.
ti. • cos <f>v’—--------- • COS <? =
tevens gelijk is aan i(ien.)> dan vinden we: /,,•>/ =
sin <f>
tg <f>
1
'c L 1
L
vL
_ v . co • C
„
v
. Tenslotte is Z =
tg9, '
~ ~ ,J
itjet
v - co ■ C
wC R coC
C-R
in-faze
Omdat bij deze afleiding uitgegaan werd van de toestand, waarin vlietl en
zijn, geldt het resultaat ook alleen voor het resonantiegeval. Voor de impedantie
van de sperkring hebben we dus gevonden :

7
- L
^cr~C-R

29

C in henry; C in Farad; H in ohm.

We zien, aan de hand van deze formule, onmiddellijk in. dat in het theoretische
geval (R — 0) de noemer eveneens nul wordt, dus de Z oneindig groot zou zijn,
hetgeen in overeenstemming is met het te voren gevonden resultaat.
Tevens blijkt uit deze formule, dat, wanneer een parallelschakeling van een spoel
en een condensator een zekere sperweerstand bezit, die weerstand, na verdubbeling
van L en halvering van C — waarbij dus fres. onveranderd blijft — viermaal zo
groot wordt. Wanneer het in een bepaald geval onze bedoeling is een zo groot
mogelijkê sper-weerstand te verkrijgen, dan zal dit doel het best bereikt worden,
door de L van de sperkring zo groot mogelijk, daarentegen de R en de C zo klein
mogelijk te kiezen.
Ten slotte blijkt nog, dat de deugdelijkheid van een sperkring in hoge mate door
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de kwaliteit van de spoel bepaald wordt. Immers, hoe beter de spoel is, des te
groter is de verhouding /, R en des te groter is, volgens form. 29, de sper-weerstand
van de parallelkring.

Voorbeeld.
Een afstemspoel bezit een zelfinductiecoëfficiënt van 1600 V- H, terwijl de parasitaire
capaciteit 15 pF bedraagt. De verliesweerstand, bij een frequentie van 150 kHz, is
2512. Hoeveel pF moet parallel aan deze spoel geplaatst worden, opdat de op deze
wijze gevormde parallelschakeling een sperkring vormt voor genoemde frequentie
en hoe groot is dan de sper-weerstand?

Oplossing.
Omdat, ter berekening van f,-es_, de verliesweerstand van een C-L-R keten verwaar-

loosd mag worden,

volgt uit de formule van Thomson

[ fren.

-r
2—)•
2 7r(Z C ■ L)

dat

1

10* ■■
p waaruit voor de capaciteit (in pF) volgt, dat C = (2-tf ./)2.Zz
10*2
= (2^ • 150000) - • 1600 • 10~« = 705 pF’

C'L = (^

Daar de spoel van zichzelf reeds 15 pF bezit, moet nog 690 pF parallel geschakeld
worden.
De sper-weerstand bedraagt volgens form. 29:
L
1600 • 10~c
Z ~ C • R = 705 • 10-*2 • 25 = 90780 12.
Ter verkrijging van het juiste inzicht in de eigenschappen van de serie- en de
parallelschakeling zij er nog op gewezen, dat deze spoel en condensator, die in
parallelschakeling een maximum impedantie van 90789 12 bezitten, in serie-schakeling
(bij dezelfde frequentie) een minimum impedantie bezitten van 25 12 !

Door gebruik te maken van form. 29 kunnen we nu ook aantonen, dat de ()-factor,
zowel voor de serieschakeling als voor de parallelschakeling, dezelfde grootheid is.
We vinden nl. dat:

Q

h’onrl. __ i'jcn.

itjru.

<1

•XlccL _ Z

igcn:

aL

1_ L — L

__

"L ~ *CR~ R ~~ |/£C’ R~ R

j/I-

Dezelfde uitkomst vonden we ook bij de serieschakeling (zie form. 27).

Bij de oplossing van het bovenstaande vraagstuk werd de opmerking gemaakt, dat,
ter berekening van de resonantiefrequentie, de R van de spoel verwaarloosd mag
worden. In verband hiermee herinneren we nog even aan de serieschakeling, waarbij
reeds de opmerking gemaakt werd, dat er verschil bestaat tussen de eigenfrequentie
en resonantiefrequentie. Bij de serieschakeling gold nl. dat:
1

R?

en

P

1

Onderzoeken we hetzelfde bij de parallelschakeling, dan levert dit de volgende
uitkomsten op.
Als een parallelschakeling van een condensator en een spoel (mèt weerstand R) —
zie fig. 188 — aangestoten wordt en daarna aan haar lot wordt overgelaten, dan
zal de trillingsstroom de C, L en R in serie doorlopen (evenals ó-on</.)- Hieruit volgt,
dat de eigenfrequentie van een spoel en een condensator, die parallel staan, precies
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dezelfde is als die van een spoel en een condensator, die in serie staan, dus:
r71
. Maar ook hier geldt weer, dat als R klein is ten opzichte
= 2K4 L7
71
RJ te verwaarlozen is ten opzichte van 1
van XI. . de term
in welk geval men
ÏL
LC’
1
voor de eigenfrequentie met grote benadering vindt ƒ. —
Wat de resonantiefrequentie betreft, deze vindt men uit de overweging, dat iljen. infaze is met
als de wattloze component van z/. (dit is ij, • sin p) gelijk is aan ic.
(Zie fig. 194). Met
wordt hier de
van de spoel bedoeld
). zodat sinySp.=
v
=Vervangen we nu ic door v • u . C en ij. of is/>
isp door
, dan krijgen we:
Zs/,.
p
a? ƒ,
£
v . o?. C = ------ïA
zz— off r
C—
= —£s—. Hieruit laat zich achtereenvolgens afleiden:
Zsp. Zsp.
Zap.
.
R
2
+
"
2
L-= j;
£: “
R- +
£-■ =
«22 V =
= -'
k R^.
A’ :
C
LC
LDerhalve is de resonantiefrequentie gelijk aan :

zSP.

zJT

‘

1
2 Tl |/ LC

30

L-

Past men deze formule toe op afstemkringen, zoals die in de practijk gebruikt

R-

worden, dan zal blijken, dat de term —— steeds te verwaarlozen klein is ten op1
zichte van ---- —. In dat geval vinden we voor de resonantiefrequentie met zeer
L-C
i
grote benadering frcs=^-—^^
Uit deze en tevoren gehouden beschouwingen over de eigen- en resonantiefrequentie
bij de serie- en parallelschakeling, is nu komen vast te staan, dat, mits R klein is
ten opzichte van X L » beide frequenties, zowel voor de serie- als voor de parallel
1
schakeling, steeds mogen worden uitgedrukt in de formule ƒ=
27i|Z ÏC’

Samenvatting:
Een parallelschakeling van een spoel en een condensator gedraagt
zich beneden //7,s. inductief, boven ƒ , s capacitief en in resonantie
als een zeer grote (fictieve) olimse weerstand ter waarde L/CR.
Do wisselstroom, die in resonantie in de parallekring vloeit (rond
gaande stroom), is Q-maal zo groot als de generatorstroom, van
daar de benaming „stroomresonantie”.
w •L
In tegenstelling met de serieschakeling waarbij <?——— =
R

= xLIZres. is bg de parallelschakeling de Q gelijk aan Zrc8JxL. In
1 'L
beide schakelingen is Q echter dezelfde grootheid nl. Q=C ,
XV

De spanning over de parallelkring is, in resonantie, wel maximaal
(omdat de Z dan maximaal is), maar blijft onder alle omstandig-
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heden steeds even groot als de generatorspanning; er vindt dus
géén opslingering van de spanning plaats.
Do generatorstroom is in resonantie het kleinst en tevens in-faze
met de generatorspanning. Beneden en boven resonantie neemt de
generatorstroom toe en ijlt dan mi, respectievelijk vóór, op de gene
ratorspan ning.
Omdat een parallelschakeling van een spoel en een condensator in
resonantie de grootste weerstand bezit, dus de fre, het sterkst
onderdrukt, geeft men er — in deze toestand — de naam „sper
kring” aan. De sperweerstand is recht-evenredig met L en omgckeerd-evenredig met het product C -R.
■

Onder de bandbreedte van een sperkring (dit is de breedte van de
onderdrukte frequentieband), verstaat men de horizontale afstand
— uitgedrukt in kHz — tussen de punten van de resonantiekromme,
waar de stroomsterkte 10-maal zo groot is als de i(jeiK in resonantie
bedraagt.

§ 39.

De selectiviteit bij parallelschakeling van een spoel en een condensator.

In de vorige paragraaf werd, bij de afleiding van de impedantie (Z) van een sper
kring, de inwendige weerstand van de generator geheel buiten beschouwing gelaten.
Dat dit geoorloofd is, volgt onmiddellijk uit het feit, dat bij de bepaling van Z, de
parallelkring op zichzelf beschouwd wordt, dus los van de generator.
Onderzoekt men daarentegen de selectiviteit, dan blijkt de generatorweerstand
daarop wel degelijk van invloed te zijn en mag derhalve dan niet verwaarloosd
worden. Dit bleek trouwens ook bij de serieschakeling het geval te zijn, want daar
vonden we, dat de schakeling des te selectiever is, naarmate de R kleiner is en in
deze R schuilt immers, behalve de verliesweerstand van de spoel, ook nog de weer
stand van de energiebron.

I

De wijze, waa:<rop de parallelschakeling in radio-apparaten toegepast wordt, is afgebeeld
in fig. 196. Hierin is de weerstand van de generator
met deze in serie getekend, terwijl de generator zelf
weerstandsvrij gedacht is. Electrisch levert dit hetzelfde
Rg.
resultaat op *).
Wanneer we nu fig. 196 eens nader beschouwen, dan
blijken er twéé selectiviteitsbegrippen te bestaan. Ten
'gen.
eerste de selectiviteit van de parallelkring zelf, los van
C
L
de generator. Deze selectie wordt gekenmerkt door
7?
de snelheid, waarmee de impedantie afneemt, buiten
resonantie.
Het tweede selectiviteitsbegrip houdt verband met de
Fig. 196.
klemspanning van de generator. Deze selectie wordt
gekenmerkt door de snelheid, waarmee de spanning van de generator afneemt,
buiten resonantie.
ign.

v

____ _T

Bekijken we eerst de parallelkring, los van de generator. Deze heeft in-resonantie
*) Zoals later blijken zal, wordt hier inet een ^generator” een radiobuis bedoeld. Met R(JctK wordt
dienovereenkomstig bedoeld de inwendige weerstand van de radiobuis.
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een impedantie Zres. =

L

~ CR'

Voor L = 1200 ft H ; C = 300 pF en R = 40 2,

levertditop: Z_ = ï^^=100 000 n.

De resonantiecirkelfrequentie is: cc =
= 7-, —=~—= - =------- .
4
IXL C 1/1200 -300
6
Met deze & vinden we voor Xl. en Xc respectievelijk:

XwL =

10/ 1200
= 2000 2 en
6- 10G

x h - aC
1 = 10
6,1012
7-30Ó

:2000 2.

Om te onderzoeken, hoe snel de Z buiten resonantie afneemt, zullen we eerst een
algemeen geldende formule voor Z afleiden.
Als twee impedanties Z, en Zparallel staan, dan is de vervangingsimpedantie

Z -z>

gelijk aan:
~ , waarbij men rekening dient te houden met de fazeverschuiving.
z’’ '
In ons geval is Zx=R-\~Xi. en Z2=Xc- We krijgen dus:
— —-ZX_( .~l~ Z^A
( Hierin is de term R • X, zeer klein
R-}-X l-\- X c
R + Xr.
Xc
ten opzichte van de term X/.-Xc, zodat we eerstgenoemde wel mogen verwaarlozen ten opzichte van laatstgenoemde. Voor de impedantie vinden we dan (rekening
houdende met de fazeverschuiving):
XL. Xc
Z
K R- + (A/-Ac)2

Z vert'.

—

Om de afname van Z te onderzoeken, buiten resonantie, kiezen we de u b.v. 1%
groter dan ccres. • De nieuwe waarden van Xl en X •: vinden we dan, door de oor
spronkelijke waarden (2000 2) te vermenigvuldigen met ±o_i_ respectievelijk met
hetgeen oplevert: Xi. = 2020 2; A7;=1980 2 en A/
A\. = 40 2.
Voor de impedantie, bij 1% verstemming, vinden we dan:
,
2020/980
4_/0G
Z — |Z 40-’ + 40- —JZ 3200 = 70750 2 of 70,75 % van Zres.

We gaan nu dezelfde berekening uitvoeren voor een kring, die een even grote R
bezit, doch met een L die H-maal zo groot en een C. die li-maal zo klein is. De
nieuwe kring heeft dus: R = 40 2; £=1800 /z H en C — 200 pF.
De Zres. vinden we met form. 29 nl.:
„
L
1800/O12

— c -R ~ 10° • 200.40 —225000
De nieuwe waarden van X L en X c (in resonantie) vinden we, door de resonantiewaarden uit het vorige geval te vermenigvuldigen met 1|, hetgeen voor X i. en X c elk
1|-2000 = 3000 2 oplevert.
Bij 1% verstemming vinden we voor Xl en Xc, op gelijke wijze als te voren:
Al = {84 • 3000 = 3030 2 en Xc=^ • 3000 = 2970 2.
De Z bij 1% verstemming is dus:
3030-2970
9-10G
Z== l/4024-602 — 1/ 52ÖÖ - 125000 n of 55'5°/° van Zres.
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Uit dit cijfervoorbeeld is gebleken, dat de impedantie van de laatstbeschouwde
parallelkring het meeste afneemt bij eenzelfde procentuele verstemming. Blijkbaar
levert dus de laatste kring (die met de grotere L en de kleinere C) een selectievere
afstemming op.

We willen nu nog even de invloed van R onderzoeken.
Daartoe vergelijken we twee kringen met elkaar, die dezelfde waarden voor L.
respectievelijk C. bezitten doch waarvan de R's ongelijk zijn.
Nemen we voor de ene kring, die, welke we 't eerst beschouwd hebben in het
vorige geval. Daarvoor bedraagt Zves.=- 100000 9 en de Z, bij 1% verstemming,
70750 9.
Nu gaan we de R halveren en vinden dan, met behulp van form. 29, dat Zres. tweemaal
zo groot wordt of 200000 9.
Bij l°/o verstemming vonden we reeds, dat XL = 2020 9 en Xe =1980 9. Dit
ingevuld in de formule voor Z, geeft:

^=jzfö^rS=FWö^89500 H of ‘1175%

van Z,es.

Daar de afname van Z in het laatste geval groter is, levert dus de parallelkring
met de kleinste R de meeste selectieve afstemming op.
Uit de onderlinge vergelijking van de verschillende kringen is nu komen vast te
staan, dat bij de parallelschakeling van een spoel en een condensator dezelfde
selectiviteitseisen gelden als bij hun serieschakeling. De parallelkring zal daarom
selectiever zijn, naarmate R en C kleiner zijn en L groter is. Voor een bepaalde
condensator wil dit dus zeggen, naarmate van de spoel de verhouding lIr groter is.
Het komt er daarom weer op aan een spoel te maken, die bij een gegeven zelfinductiecoëfficiënt een zo klein mogelijke verliesweerstand bezit.

Om de selectiviteit van* een enkele parallelkring aanschouwelijk voor te stellen,
kunnen we een grafiek maken, die Z weergeeft als functie van ƒ. Deze kromme
bereikt een maximum bij ƒ= fres. Inplaats daarvan kunnen we ook i voorstellen als
functie van f. Deze kromme bereikt een minimum bij ƒ = fres.,. tenminste, als we
met i bedoelen de stroom in de toevoerleiding (dus niet de stroom, die door L en C
vloeit). Om deze laatste grafiek — de stroom in de toevoerleiding of generatorstroom,
als functie van de frequentie — te kunnen tekenen, denken we ons op de parallel
kring een constante spanning werkzaam, b.v. 100 V.

100 V

De eerstbeschouwde kring neemt dan in-resonantie een stroom op van
100000 9100 V
A
1 mA en bij l°/o verstemming een stroom van
= 1,413 mA.
70750 9
100
De laatstbeschouwde kring neemt in-resonantie op: <7-777 = 4,45 mA en bij
100
A 225U00
1 /o verstemming:-^^0 = 8 mA

De grotere selectie van de laatste kring blijkt nu ook duidelijk uit de grotere stijging
van de generatorstroom.
De resonantiekromme — generatorstroom als functie van de frequentie; i,jen. =
= f (freq.) — is voor beide kringen afgebeeld in flg. 197. De kromme van de eerste
kring is met een gestreepte lijn, die van de tweede kring met een volgetrokken lijn
aangegeven*).
•) Opdat de beide krommen het resonantiepunt gemeen zullen hebben, zün de stroomwaarden
van de gestreepte kromme 4,45-maal te groot getekend.

13 Oosterwtjk. Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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Na deze

vergelijking tussen

lgen.

10

r1
6

b

twee parallelkringen, die dezelfde R doch ongelijke
waarden van L en C bezitten, zullen we nu eerst het
omgekeerde beschouwen, nl. de vergelijking tussen
twee kringen met gelijke waarden van L en gelijke
waarden van C. doch met ongelijke R's. Ook nu laten
we de generatorweerstand nog even buiten beschou
wing, dus vergelijken we alleen de parallelkringen met
elkaar.
Stel, dat een parallelkring samengesteld is uit een C
van 400 pF en een L van 2000 ,<z H, terwijl de ver
liesweerstand 50 2 bedraagt. De sperkring-impedantie
bedraagt dan :

z
o

*res.

Fig. 197.

2000- 10"c
400- 10^50

2000-10G
20 000
50 000 2

-.100 000 2

freq. Bij een generatorweerstand van
en eenem/c
van 6 volt, zou de generatorstroom in resonantie
(laagste punt van de resonantiekromme) bedragen:

emk
—_________ É_________ —____ É___ — 40 zz A
= 40 fz A
ifjen. (res.)
(rcs.) =
— 7;
7 ---- ~j~~------lgen.
" 50 000 4- 100 000
150000
A-/rn.—f— Z sper
Was daarentegen de verliesweerstand niet 50 2 maar 100 2 geweest, dan had men
voor Zres. juist de helft, dus 50 000 2 gevonden en voor de
(in resonantie)

50 000 + 50 000 = ÏÖ0 000 = 60 ** A
Een en ander is, in de juiste verhouding, aangegeven in fig. 198. Blijkbaar komt in
het tweede geval het minimum van de resonantie
kromme hoger te liggen dan in het eerste geval.
Het spreekt vanzelf, dat de. invloed van de verlies
weerstand zich het meest doet gelden in resonantie, '
zodat de toename van i ien. ook in resonantie het grootst
60
is (van 40 op 60 mA), terwijl, naarmate ƒ meer van
fres. afwijkt, de toename van
— in vergelijking
60
tot kromme I — minder snel geschieden zal. In de
figuur komt dit tot uiting, doordat de verticale afstand
40
tussen de beide krommen steeds kleiner wordt naar
mate de frequentie meer van fres. verschilt.
I
Het resultaat van deze laatste beschouwing is dus,
20
I
dat
van twee parallelkringen met ongelijke R's, doch
I
met dezelfde waarden van L en C, de kring met de
_____
!_
0
kleinste R het meest selectief is.
freoj.
fr.,
Voegen we hieraan toe het resultaat van de vorige
Fig. 198.
beschouwing, dan blijkt, dat een parallelkring des te
selectiever zal zijn, naarmate men £
I_ groter en R en C beide kleiner kiest. Blijkbaar
komen deze selectiviteits-eisen volkomen overeen met die van de serieschakeling.
100

Na deze beschouwingen over de selectie van de parallelkring op zich zelf, gaan1 we
nu onderzoeken wat de invloed is van de generatorweerstand op de selectie 'van
het geheel. Met het geheel bedoelen we de combinatie van generator en parallel'
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kring. We zijn daarmee gekomen tot het tweede selectiviteitsbegrip, nl. de snelheid
waarmee, buiten resonantie, de klemspanning van de generator afneemt.
Stel, dat de Z van de parallelkring
parallelkrina in resonantie 10Ö k 2 bedraagt en dat de generator eveneens 100 k 2 bezit, dan is, in resonantie, de klemspanning van de generator
juist de helft van zijn e rn k.
Daalt nu, bij een zekere zX ƒ, de Z van de parallelkring tot de helft (dus tot 50 k 2),
dan daalt daardoor eveneens de klemspanning (spanning over Z)- Men vindt nu de
nieuwe klemspanning uit de verhouding
2 — 100000:50000 — 2: 1.
Daarbij dient men wel rekening te houden met het feit, dat de Z van de parallel
kring — 'buiten resonantie — óf vrijwel geheel inductief is (indien f<Zfres.) óf
capacitief is (indien ƒ > ƒ, , >■.), zodat bij een verhouding 2:1, de klemspanning niet

tot

, maar tot

~ ƒ of 1- 1/ 5 van de e rn k daalt ').

Uitgedrukt in procenten van de e m k, is de klemspanning gedaald van 50 % (in
resonantie) tot bijna 45 % (bij een bepaalde zX ƒ ten opzichte van fres.)'
Beschouwen we nu dezelfde parallelkring, doch in verbinding met een generator, die
tweemaal zoveel weerstand bezit, dan is de spanningsverhouding, in resonantie, gelijk
aan,
= 200 000 : 100 000
2:1 en daar Zres. altijd een „ohms" karakter
bezit, is de klemspanning nu J of 33,3% van de emk.
Bij eenzelfde zX ƒ als die, welke we in het eerste geval beschouwd hebben, daalt de
Z van de parallelkring weer tot de helft van Z-es., dus tot 50 k 2. Voor de span
ningsverhouding vinden we nu vnun.: v.ntiu. = 200 000 : 50 000 — 4 : 1 en daar de
kwadraten van 4 en 1 gelijk zijn aan 16 en 1, is, bij genoemde _X ƒ, de klemspanning
1
nu gedaald tot .
of ca. 24,2% van de emk.
|Z 17
Om nu te kunnen beoordelen, in welk geval de gehele schakeling zich het meest
selectief gedraagt, moeten we de klemspanning buiten resonantie vergelijken met de
klemspanning in resonantie. Voor het eerste geval levert dit op ■— uitgedrukt in
procenten van de emk — een verhouding van 50% : 45% = 1 : 0,9; het tweede
geval geeft een verhouding van 33,3% : 24% — 1 : 0.72. Blijkbaar levert het tweede
geval — dat met de grootste R,/im. — de meest selectieve schakeling op.
Uit een en ander is ons gebleken, dat de afstemscherpte van een parallelkring des
te beter wordt, naarmate die kring een kleinere C en R bezit en een grotere LPlaatst men een generator met weerstand R, in serie met de parallelkring, dan zal
de selectie van het geheel beter zijn, naarmate de inwendige weerstand van de
generator groter is.

Om de bovenstaande theorie met de werkelijkheid te kunnen vergelijken, zijn hierachter
een paar oscillogrammen afgebeeld, die opgenomen zijn aan werkelijke sperkfingen.
Fig. 199 heeft betrekking op een sperkring, die eerst in zijn oorspronkelijke toestand
gemeten werd (kromme b) en daarna, nadat de L verdubbeld en de C gehalveerd
was (kromme a)
Inderdaad is dus de selectiviteit van de sperkring, na deze ver
andering, er beter op geworden.
In fig. 199a toont kromme a weer de opname van de resonantiekromme van de
1) Hierbij moet men bedenken, dat bij 9Qo fazeverschuivlng.de som van twee grootheden gelijk is aan de
wortel uit de som van hun kwadraten. In dit geval is dus de ^meetkundige; som van’2 en 1 gelijk
aan 1/2® 4- 12 = |/4 4- 1 = 1/ 5.
2) Om de resonantiescherpten beter met elkaar te kunnen vergelijken, werden de resonantiepunten
(minima in de krommen) op gelijke hoogte gefotografeerd.
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oorspronkelijke kring, terwijl kromme b de opname toont, nadat nog een extra
weerstand (ƒ?) in de parallelkring opgenomen was, waardoor, bij gelijke L en C. de
verliesweerstand groter was. We zien, overeenkomstig de theorie, dat de selectiviteit
van de sperkring, na deze wijziging, er slechter op geworden is.

Fig. 199a. *)
Wanneer we nu ook nog de oscillogrammen
twee gelijke parallelkringen, doch
in verbinding met verschillende generatoren hadden afgebeeld, dan zou dit hetzelfde
resultaat opgeleverd hebben als fig. 199a. Daarin zou dan kromme a betrekking
gehad hebben op de generator met de grootste Rt.

Samenvatting:
In tegenstelling met de serieschakeling, waarby de selectiviteit
bepaald wordt door de snelheid waarmee de i qen. — buiten resonantie — è-fneemt, wordt bij de parallelschakeling de selectiviteit
bepaald door de snelheid waarmede — buiten resonantie — de igen.
toeneemt.
buiten resonantie toeneemt, wordt
De snelheid waarmede de
bepaald door de snelheid waarmee — bij een bepaalde
iv- van
de generator — de Z van de sperkring afneemt.
De Z van een sperkring daalt des te sneller, naarmate de R en C
van die kring kleiner zyn en naarmate de L groter is. Bovendien
daalt de spanning over een bepaalde parallelkring sneller, naarmate
de Rnuu van de generator — waarop die kring aangesloten staat
— groter is.

§ 40.

Over de toepassing van stroom- en spanningsresonantie. Het begrip
,,afstemmen”.

Na hetgeen in de vorige paragrafen gezegd is over het gedrag van de spoel en de
condensator in serie- en in parallelschakeling, zal hieronder toegelicht worden, op
welke manier deze eigenschappen in de practijk benut worden. Daarvoor wordt
echter enige bekendheid vereist met hetgeen er gebeurt bij het uitzenden van „ethertrillingen”. We zullen hierover in het kort iets toelichten, doch komen op dit
onderwerp later uitvoeriger terug.
Zie noot blz. 136.
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Nemen we tot voorbeeld een ltelefoniezender dit is een zender waarmee, door middel
van ethertrillingen, muziek of spraak wordt uitgezonden <).

De zender „genereert (wekt op) een wisselstroom met onveranderlijke (doch zeer
hoge) frequentie. De antenne van de zender straalt dan ethertrillingen uit met die
zelfde frequentie. Voor het z.g. „lange-golf -gebied kan de frequentie, die een zender
genereert, liggen tussen 150 en 300 kHz; we zullen daarom in ons voorbeeld eens
200 kHz aannemen. Deze frequentie van 200 000 Hz wordt door de zender altijd
opgewekt, ook al wordt er niet in de microfoon gesproken. Het verschil in de uit
zending mét en zónder bespreking van de microfoon is nu gelegen in het volgende.
Zónder bespreking van de microfoon wordt alléén die ene frequentie van 200 kHz
uitgezonden.
Mét bespreking van de microfoon worden er, behalve die 200 kHz, bovendien nog
andere frequenties uitgezonden, die evenveel lager als hoger zijn dan 200 kHz. Voor
iedere enkele frequentie (geluidsfrequentie), die vóór de microfoon voortgebracht
wordt, geldt, dat er twéé nieuwe hoogfrequente trillingen door de antenne uitgestraald
worden. Het verschil (in hertz) tussen elk dezer frequenties en de oorspronkelijke
zenderfrequentie is altijd even groot als de geluidsfrequentie, die op dat moment
vóór de microfoon voortgebracht wordt. De bedoeling van een en ander blijkt uit
onderstaand cijfervoorbeeld.
Plaatsen we vóór de microfoon van een zender een toestelletje, dat een toon opwekt,
die uit één enkele frequentie van b.v. 1000 Hz bestaat, dan zendt de zender op
dat moment drie frequenties uit, te weten: 200 kHz; 200
1 = 201 kHz en
200— 1 = 199 kHz. Veranderen we de toon, die het toestelletje opwekt, .in een
hogere, b.v. in een van 2 kHz, dan zendt de zender wederom drie frequenties uit,
nu echter 198 kHz; 200 kHz en 202 kHz. Men noemt die frequenties, die beneden
en boven de zenderfrequentie ontstaan, de „zijbandfrequenties' van de zender. Hoe
hoger de geluidsfrequentie is, die aan de microfoon toegevoerd wordt, des te verder
liggen de zijbandfrequenties uit elkaar en des te breder is de frequentieband, die de
zender, op dat moment uitzendt.
Zouden we beide te voren genoemde geluidstrillingen — die van 1 kHz en van
2 kHz — tegelijkertijd aan de microfoon toevoeren, dan zendt de zender op dat
ogenblik vijf verschillende frequenties uit, nl., behalve de oorspronkelijke zenderfrequentie, twee andere frequenties, die elk 1 kHz er mee verschillen én' nog twee
andere frequenties, die er elk 2 kHz mee verschillen. In volgorde zijn het: 198, 199,
200, 201 en 202 kHz.

De frequenties, waaruit het geluid opgebouwd is, variëren tussen 25 Hz en ca. 20
kilo-Hz. De gehoor-grens van de meeste mensen eindigt echter reeds iets boven de
10 kHz., zodat geluidstrillingen hoger dan 10 kHz hier vrijwel buiten beschouwing
kunnen blijven. In berekeningen als deze rondt men daarom de geluidsfrequenties,
naar boven, meestal af op 10 kHz. Hieruit volgt, dat de hoogste en laagste zijbandfrequenties, die voor ons van belang zijn, nooit méér dan 10 kHz met de zenderfrequentie verschillen. In verband met de door ons gekozen zenderfrequentie van 200
kHz, zouden de uiterste zijbandfrequenties hier 190 kHz en 210 kHz bedragen.
Men dient echter wel in te zien, dat tijdens het bespreken van de microfoon, de
opgewekte zijbandfrequenties op de meest willekeurige manier variëren -), doch steeds
1) Behalve de telefoniezender kent men ook de teleyraflezen der, waarmee seintekens (morse-tekens)
uitgezonden worden.
2) Dit houdt verband met het stemgeluid, respectievelijk met de muziek.
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symmetrisch ten opzichte van de zenderfrequentie en binnen bovengenoemde grenzen.
Omdat we echter, in berekeningn, met de beide uiterste zijbandfrequenties rekening
moeten houden, drukken we dit uit door te zeggen, dat een zender werkt met een
„bandbreedte' van 20 kHz. Eigenlijk is dit dus alleen de maximale bandbreedte,
want de momentele bandbreedte is op ieder tijdstip anders.
Nadrukkelijk merken we op, dat de bandbreedte van een zender niets te maken
heeft met de frequentie van de zender zelf.
Ook al zou de frequentieband van een zender zich over een groter gebied dan 20
kHz uitstrekken (en dat doet hij op bepaalde momenten zeer zeker, nl. als er zéér
hoge geluidsfrequenties aan de microfoon toegevoerd worden), dan is dit — gezien
de beperking van onze gehoorgrens — immers toch voor ons van geen belang.
In werkelijkheid zijn de verhoudingen echter veel gunstiger, hetgeen veroorzaakt
wordt door het feit, dat de frequenties van het geluid gemiddeld ca. 4500 Hz be
dragen. Dienovereenkomstig zal de frequentieband van een zender gemiddeld een
breedte hebben van slechts 9 kHz, te weten van 4,5 kHz boven tot 4,5 kHz beneden
de zenderfrequentie. In welk opzicht dit gunstiger is dan een brede frequentieband
blijkt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat de frequentiebanden van de verschillende
zenders, om storingsvrij van elkaar te kunnen werken, elkander niet mogen ,,over
lappen", maar in het uiterste geval aan elkander mogen grenzen. Blijkbaar wordt
dus het aantal zenders, dat in een bepaald frequentie-spectrum kan worden onder
gebracht, bepaald door het aantal malen, dat de bandbreedte van één zender begrepen
is op de totale te verdelen frequentiegroep. Vandaar, dat het aantal zenders, dat
tegelijkertijd ongestoord van elkaar werken kan, een maximum bereikt, wanneer men
de bandbreedte zo klein mogelijk kiest.
In verband met de frequentie-verdeling over de diverse zenders heeft men internationaal
de norm van 9 kHz aanvaard Het te voren genoemde lange-golf-gebied, dat een
frequentie-spectrum van ca. 150 kHz omvat, kan dienovereenkomstig verdeeld worden
over 16 zenders*). Met deze norm is nu tevens het noodzakelijke frequentieverschil
tussen _de zenders onderling bepaald, want dit moet dan eveneens 9 kHz zijn. Om
een indruk te geven, zouden we dus de volgende verdeling krijgen:
Zender 1. f = 154,5 kHz; frequentieband van 150 tot 159 kHz.
„ ' 2. ƒ= 163,5
„ ;
,,
„
159 „ 168 „
'

„
,,
168 „ 177 „
enz.
We zien hieruit, dat men nóch het aantal zenders, noch de frequentie van een zender
willekeurig kiezen kan, omdat men (in figuurlijke zin) gebonden is aan de ,,ruimte",
die de ether biedt.
„

3.

172,6

„ ;

Terloops zij opgemerkt, dat deze inkrimping van de frequentieband (tot 9 kHz) niet
noodzakelijk bij de zender zelf behoeft te geschieden. Men bereikt de gewenste
bandbreedte door de totale selectie van het ontvangapparaat in te stellen, op 9 kHz.
Natuurlijk geschiedt een en ander ten koste van de kwaliteit der ontvangst. Daar
nl. de hoge tonen vertegenwoordigd worden door de uiterste frequenties van
de frequentieband, zal uiteraard de weergave van de hoge tonen steeds zwakker
worden, naarmate men de ontvangkringen selectiever maakt, want ze laten dan een
te smalle frequentieband door. In de praktijk gebruikt men hiervoor wel de uitdruk
king, dat een te selectief apparaat te veel van de zijbandfrequenties ,,afsnijdt".

r
■■
|

*; Men drukt dit ook wel uit door te zeggen, dat een spectrum van ca. 150 kHz in 16 „kanalen" van
9 kHz te verdelen is. Terloops zij opgemerkt, dat men voor het korte-golf-gebied (200 m tot 600 ni)
een veel groter aantal zenders tot uitkomst krijgt (ca. 111).
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Uit het bovenstaande valt af te leiden, dat met een te selectief apparaat geen hoge
tonen gehoord worden, terwijl omgekeerd een apparaat, dat te weinig selectief is, de
ene zender door de andere heen laat horen. Het gaat er dus in de practijk blijkbaar
om de juiste selectie toe te passen.

Verder zij in ’t kort opgemerkt '). dat in een gestrekte (van de aarde geïsoleerde)
draad, door de aankomende ethertrillingen e m k's geïnduceerd worden met overeen
komstige frequenties. Zo’n draad, die in de practijk „antenne" genoemd wordt, mogen
we daarom opvatten als een bron van wisselspanningen. Het principiële verschil
tussen een ontvang-antenne en een gewone wisselstroombron is echter hierin gelegen,
dat laatstgenoemde slechts één enkele (meestal lage) frequentie opwekt, terwijl in een
ontvang-antenne tegelijkertijd een gehele reeks (hoge) frequenties opgewekt worden.
Indien we ons voorbeeld blijven beperken tot het lange-golf-gebied, dan zijn daarbij
in de ontvang-antenne — ten opzichte van de aarde — tegelijkertijd honderdvierenveertigduizend verschillende frequenties werkzaam, althans, wanneer alle 16 tevoren
genoemde zenders tegelijkertijd in bedrijf zijn en dat is meestal zo.

••1

j

Het zal intussen nu wel duidelijk geworden zijn, welk doel \ve nastreven met het
„afstemmen" op een bepaalde zender; nl niets anders, dan de frequentieband van
de gewenste zender zo goed mogelijk van alle andere frequenties af te zonderen,
zonder dat daarbij te veel van de zijbandfrequenties van de gewenste zender ver
loren gaat.
Deze afzondering kan principieel op twee manieren geschieden. Ten eerste: door de
gewenste frequentieband dóór te laten (met een zeefkring) en alle andere frequenties
te onderdrukken. Ten tweede: door de gewenste frequentieband te onderdrukken
(met een sperkring) en alle andere frequenties door te laten; uiteindelijk bereikt men
natuurlijk op beide manieren hetzelfde resultaat.

Hoewel in het algemeen, ter bereiking van het gestelde doel, meer dan één afstemkring nodig is, willen we ons hierna tot één enkele afstemkring beperken.
De schematische voorstelling van de eerste methode is. afge/^antenne
beeld in fig. 200. De afstemcondensator is variabel gedacht,’
de afstemspoel daarentegen is een vaste zelfinductie -). Voor
ontvang- I
a ;<■
apparaat.
de gewenste frequentie heeft de spoel een zekere inductieve
reactantie (wL). „Afstemmen" wil nu niets anders zeggen,
4
dan dat men, door verandering van C. de capacitieve reac
tantie (’/& C) gelijk maakt aan w L.
Vanzelfsprekend geldt die gelijkheid slechts voor één enkele
| aarde
frequentie (wiskundig), maar practisch zijn, voor de meestFig. 200.
nabij-liggende frequenties, de &L en ’/ty C ook nog (bijna)
aan elkaar gelijk. Het gevolg is dus, dat de gewenste frequentie, plus een kleine groep die er beneden en boven ligt, zo goed mogelijk
doorgelaten wordt, terwijl de andere frequenties steeds méér tegengehouden worden,
naarmate ze verder van fes. verwijderd liggen.
De selectiviteit van de afstemkring zal nu beslissen, hoe breed de doorgelaten
frequentieband is. Eenvoudighëidshalve zullen we nu maar aannemen, dat de bandbreedte van de afstemkring juist 9 kHz is, zodat we met één enkele kring in staat
1) We komen hierop later uitvoerig terug.
2» Het had natuurlijk ook omgekeerd kunnen zijn (denk aan de variometerh maar om practische
redenen wordt in ontvangschakelingen uitsluitend met de condensator afgestemd: in zendschakelingen daarentegen ook wel met een variometer..
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zijn de gewenste frequentieband van de andere frequenties af te zonderen („uit
te zeven”).
Ter toelichting van een en ander diene onderstaand cijfervoorbeeld.
Stel de ()-factor van een antennekring is 40 en de veldsterkte van de gewenste
zender is op de ontvangplaats 15 ,u V m *), dan zal de geïnduceerde emk, in b.v.
een 20 m lange antenne. 20-15 = 300 zz V bedragen en dan ontstaat over de spoel
(en ook over de condensator) in resonantie een wisselspanning, die (2-maal zo gröot
is. dus 40-300= 12000 ,'z V = 12 m V. Deze spanning wordt in fig. 200 van de
punten d en b afgenomen; theoretisch zou het ook van de punten a en d kunnen,
doch hieraan kleven enkele practische bezwaren, zodat de spanning altijd van de
spoel afgenomen wordt. Nadrukkelijk zij er op gewezen, dat het niet mogelijk is, de
gewenste spanning van de punten a en b af te nemen, want tussen die twee punten
heerst immers — in afstemming — juist kortsluiting! (vtdj is dan 0).
Wat hebben we nu te doen, om op de ontvangst van een andere zender over te
gaan? Niets anders dan de afstemcondensator te verdraaien. Stel, dat de ontvanger
oorspronkelijk afgestemd stond op een frequentie van 180 kHz en dat de spoel een
zelfinductiecoëfficiënt bezit van 2000 M H, dan was, voor die frequentie, de u L gelijk
aan 2 • ~ • 180 000 • 2000 • 10-0 = 2261 f2. En daar
eveneens 2261 f2 was (want
er heerste resonantie), volgt hieruit, dat de condensator ingesteld stond op

10'2
(' =________ -_________
F
--=
=391
391 opF.
2-TT-180 000-2261
P

We willen nu overgaan op een frequentie van 200 kHz (dit is ruim twee kanalen
verder). Voor deze nieuwe frequentie bezit de spoel een reactantie van 2 • tt .ƒ.ƒ,=
2 • ~ • 200 000 • 2000 • 10~° = 2512 f2. Verdraaien we nu de condensator zo lang, tot
deze eveneens voor die nieuwe frequentie 2512 f2 bezit, dan staat hij blijkbaar inge10'2
steld op een capaciteit van -—~—200 000 251F =
Dientengevolge behoeven
we dus, om van de ene zender op de andere over te gaan, niets anders te doen,
dan de afstemcondensator op een andere waarde in te stellen; in dit geval van 391
pF op 317 pF. Goed beschouwd komt het „afstemmen”
dus hierop neer, dat men — bij een bepaalde zelfinductie
— de condensator zo lang verdraait, totdat het product
a è'
van C en L aan de ontvangzijde gelijk geworden is aan
ontvang
het product van C en L. zoals het aan de zendzijde is.
apparaat.
We zullen nu de ontvangst met parallelkring beschouwen.
Deze is schematisch voorgesteld in fig. 201. De afstem
condensator wordt zo lang verdraaid, tot de impedantie
tussen de antenneklem (a) en de aardkiem (b} een maximum
Fig. 201.
waarde bereikt heeft. Deze toestand bestaat dan alléén
voor de frequentie, waarop de kring afgestemd staat. De
wisselspanning tussen a en1 b bereikt nu, voor die frequentie, eveneens een maximum
en wordt overgedragen aan de volgende delen van de ontvangschakeling.

■

Natuurlijk wordt hier met „de” frequentie weereen frequentie g r o e p bedoeld, zodat,
bij de juiste selectiviteit, een frequentieband van 9 kHz overgedragen wordt. Voor
de lagere en hogere frequenties bezit de parallelschakeling, tussen a en b, een zeer
♦) De aanduiding 15 zz V m wil zeggen, dat de zender, ter plaatse waar de ontvang-antenne op
gesteld is, een emk induceert van 15 ,'z V per gestrekte meter draadlengte.
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lage impedantie (vormt daarvoor practisch een kortsluiting) en daarom zijn, voor die
frequenties, de wisselspanningen tussen a en b te verwaarlozen klein.

Nadrukkelijk zij er hier op gewezen, dat in de schakeling, die in fig. 201 voorge
steld is, ondanks het feit, dat dit een parallelschakeling is, wèl spanningsopslingering
plaats vindt. De spanning tussen a en b is — in resonantie — dus groter dan de
e rn k, die in de antenne geïnduceerd wordt. De reden, waarom dit zo is, schuilt in
het volgende.
Wanneer, in fig. 202a, de parallelkring afgestemd staat op de generatorfrequentie,
dan is de impedantie van de parallelkring maximaal en dan is ook de klemspanning
van de generator maximaal. Deze klemspanning is nu tevens de spanning over de
parallelkring. Die twee dingen zijn hier één begrip en dat is ook niet anders
denkbaar, want de uiteinden van de parallelkring staan immers rechtstreeks (via
twee verbindingsdraden) met de klemmen van de generator in verbinding. Er kan
daarom geen sprake van zijn,
:
dat de spanning over de parallelkring groter zou zijn
dan de klemspanning van de generator. Derhalve treedt in fig. 202a géén spanningsverhoging op.

(p I
a

^^^ggïnd.

i

J

T
b
Fig. 202.
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Anders wordt dit, wanneer men de parallelkring van de generator losmaakt en de
klemmen van laatstgenoemde verbindt over een spoel, die met de spoel van de
oorspronkelijke parallelkring magnetisch
ignetisch gekoppeld staat (Hg.
(fig. 2026). Het principiële
principiëL
verschil met de vorige schakeling is, dat er nü sprake is van een in de parallelkring
„geïnduceerde” e rn k en voor deze geïnduceerde e rn k staan de spoel en de conden
sator in serie! Met dit laatste wordt bedoeld, dat de schakeling uit fig. 2026 electrisch
volkomen gelijkwaardig is met die uit fig 202c. Volgens deze laatste voorstelling is
de generator weggedacht; in plaats daarvan is de afstemkring onderbroken en werkt
tussen de onderbrekingspunten de geïnduceerde ernk. Omdat de spoel en de
condensator voor de geïnduceerde ernk in serie staan, vindt er nu wèl spannings
opslingering plaats. Dit laatste wil dus zeggen, dat in fig. 2026, evenals in fig. 202c,
de spanning over de condensator (dit is hetzelfde begrip als de spanning over de
spoel) ()-maal zo groot is als de geïnduceerde ernk', zie figuur.
Wanneer men dit alles vergelijkt met fig. 201, dan blijkt, dat daar eveneens sprake
is van een „geïnduceerde” ernk; immers, er bestaat daar toch geen rechtstreekse
draadverbinding tussen de zendantenne en de ontvangantenne. Het gedrag van de
schakeling in fig. 201 is daarom volkomen gelijk aan die in fig. 2026.

Behalve de te voren genoemde toepassing van parallel- en serieresonantie, die be
doeld waren om bepaalde zenders te kunnen ontvangen, worden deze schakelingen
ook gebruikt om storende zenders te onderdrukken, respectievelijk uit-te-zeven; men
zou dus ook kunnen zeggen: om bepaalde zenders juist niet te ontvangen.

Men zal zich misschien afvragen, hoe het mogelijk is, dat we nu toch nog last
kunnen hebben van een storende zender. Want als de ontvanger een totale selectie
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bezit van ten hoogste 9 kHz, dan kan men toch niet meer gestoord worden door
een zender, die één of meer kanalen verder gelegen is. Men vergete echter niet,
dat deze redenering alleen dan opgaat, als de emk's, die in de ontvang-antenne
geïnduceerd worden, voor alle.zenders precies even groot zijn. Helaas is dit in
werkelijkheid nooit het geval, want ten eerste is het vermogen van de zenders zeer
verschillend en ten tweede speelt de afstand, waarop men van de verschillende
zenders verwijderd is, een belangrijke rol. Het zal dus mogelijk kunnen zijn, dat
men, afgestemd op een zwakkere zender en met (onder normale omstandigheden)
voldoende selectieve kringen, toch nog gestoord wordt door een nabije sterke zender.

Om zich van zo’n stoorzender te bevrijden, kunnen in principe weer twee schake
lingen toegepast worden. De ene is.die, waarbij een sperkring tussen de antenneen
de antenneklem van het ont
vangapparaat geplaatst wordt
(fig. 203a). De sperkring I wordt
daarin op de stoorzender afge
stemd, de sperkring II — die
tot het ontvangapparaat be
hoort — wordt op de gewenste
X
zender afgestemd.
In de andere schakeling (fig.
203b) wordt de zeefkring I weer
op de storende zender afge
stemd, die daardoor óm het
ontvangapparaat heen geleid
b.
wordt. De ontvanger staat dan
Fig. 203.
als het ware voor de storende
frequentie „kortgesloten”. Kring
II behoort hierin, evenals te voren, tot de ontvangschakeling en wordt weer op de
gewenste zender afgestemd.
We hebben in fig. 203 de ontvanger zelf (het gearceerde deel) in beide gevallen met
een parallelkring uitgerust; dit had natuurlijk ook een seriekring mogen zijn. Later
zal echter blijken, dat, om practische redenen, de parallelkring in ontvangschakelingen
steeds de voorkeur verdient.
Wanneer het geval zich mocht voordoen, dat de ontvangst van de gewenste zender
door meer dan één andere zender gestoord wordt, dan is er geen enkel bezwaac
tegen, om meer dan één sperkring, respectievelijk meer dan één zeefkring, aan te
brengen. Daarbij zouden dan meer sperkringen onderling in serie geplaatst moeten
worden, respectievelijk meer zeefkringen onderling parallel.
Samenvatting:

Een telefoniezender zendt, als er niet in de microfoon gesproken
wordt, één enkele frequentie uit. Bij bespreking van de microfoon
ontstaan zijbandfrequenties, die symmetrisch liggen ten opzichte van
de zenderfrequentie'. Iedere frequentie, die aan de microfoon toe
gevoerd wordt, doet twéé zijbandfrequenties ontstaan.

De bandbreedte van een telefoniezender verandert tijdens de uit
zending voortdurend en is op ieder tijdstip gelijk aan tweemaal de
hoogste geluidsfrequentie, die op dat moment aan de microfoon
toegevoerd wordt.
;

-
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In berekeningen worden de geluidsf requenties, naar boven, meestal
op 10 kHz afgerond; met dit getal komt een bandbreedte van 20
kHz overeen.
De bandbreedte van een zender heeft niets te maken met de fre
quentie, waarop de zender genereert.

Om zoveel mogelijk zenders tegelijkertijd, storingsvrij van elkaar,
te kunnen laten werken, heeft men de zenderfrequentie zodanig
gekozen, dat zij 9 kHz uit elkaar liggen. Dit heeft tot gevolg, dat
aan de ontvangzijde de afstemkringen een totale selectie van ten
hoogste 9 kHz moeten bezitten.
Een te selectieve ontvanger geeft gemis aan hoge tonen; daaren
tegen zou een te geringe selectie de ene zender door de andere
doen horen.
In een ontvangantenne worden, door de ethcrtrillingen, emk’s met
overeenkomstige frequenties geïnduceerd. Het doel van het „afstem
men” is, uit al die frequenties alleen die groep af te zonderen, welke
men wenst te ontvangen.

De afzondering van de gewenste frequentieband kan geschieden,
door die band via een zeefkring dóór te laten en alle andere fre
quenties tegen te houden, of, door die band met een sperkring tegen
te houden en alle andere frequenties door te laten.

Onder „afstemmen” op een 'zender wordt niets anders verstaan,
dan dat men, daar draaiing aan de afstemcondensator, de 1
wC
van die condensator gelyk maakt aan de u L van de spoel.
De gelijkheid van

= aL

geldt slechts voor één bepaalde fre

quentie (groep); door de condensator een weinig te verdraaien, geldt
die gelijkheid dan weer voor een andere frequentieband.
Een andere definitie voor „afstemmen” is deze, dat men het product
van C en L aan de ontvangzijde gelyk maakt aan het product van
C en L zooals het aan de zendzijde is.

Ongeacht of de antennekring met serie- of met parallelschakeling
afgestemd wordt, zal de spanning over de spoel (in resonantie)
steeds Q-maal zo groot zyn als de emk, die in de antenne, door de
et hert rillingen, geïnduceerd wordt.
De eigenschappen van serie- en parallel resonantie kunnen ook ge
bruikt worden om de storing, die door nabye sterke zenders ver
oorzaakt wordt, op te heffen. Dit kan geschieden door parallel aan
de ontvanger een zeefkring te plaatsen, óf door in serie met de
ontvanger een sperkring op te nemen.
§ 41.

De begrippen „neper” en „decibel”.,

In de radiotechniek heeft men veel te maken met versterkingen (van spanningen) en
met verzwakkingen ervan, Het laatste is reeds gebleken bij de behandeling van de
serie- en de parallelresonaritie, want daarbij was het immers de bedoeling, om bepaalde niet gewenste frequenties, tot op een zeker percentage van andere wèl gewenste frequenties, te verzwakken.
Nemen we tot voorbeeld de definitie van de „bandbreedte” van een afstemkring:
het aantal kHz, waarbij de spanning (of de stroomsterkte) tot op 0,1 van de
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resonantiesterkte gedaald is." In plaats daarvan kunnen we natuurlijk ook zeggen:
waarbij de spannings- of stroomverhouding 10 is.''
In bepaalde gevallen komt het ook voor, dat men twee energieën met elkaar
wil vergelijken. Wanneer b.v., zoals hierboven genoemd werd, de spanningsverhouding
10 is, dan is daarbij de energieverhouding 100 ’); natuurlijk geldt dit laatste alleen,
als beide gevallen, waarvoor de verhouding bedoeld is, betrekking hebben op dezelfde
weerstand (dezelfde kring).
In plaats van nu de verhouding van twee spanningen (of stromen) of van twee
energieën rechtstreeks in een getal uit te drukken, gebruikt men daarvoor de
logarithme van die verhouding en drukt die uit in „neper" respectievelijk in „bel",
welke begrippen als volgt gedefiniëerd worden :
Het aantal nepers is de natuurlijke logarithme (In) van de verhouding van twee
spanningen (of stromen).
Het aantal beis is de gewone logarithme (log) van de verhouding van twee energieën.

Daar de „bel voor de practijk een vrij grote maat is, rekent men altijd met
tiende-delen van beis, die dan „decibels" genoemd worden '-). Dienovereenkomstig
is het aantal decibels gelijk aan tienmaal de logarithme van de verhouding van
twee energieën.
Wanneer we hierna de met elkaar te vergelijken spanningen (of stromen) <en energieën, ter onderscheiding, van een index 1 en 2 voorzien, dan kunnen we• dus de
„neper" als volgt formuleren:

aantal nepers = In

— In —

.
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Op overeenkomstige wijze kunnen we voor de ,,decibel" schrijven:

aantal decibels =10 log

W„

______________________________________________ W i
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Het is gebruikelijk, de woorden „neper" en ,,decibel" af te korten met „np" en „db"3).
Uit de bovenstaande definities volgt onmiddellijk, dat de np en de db geen absolute
maten zijn, dus ook eigenlijk geen „eenheden”, maar het zijn relatieve begrippen,
immers, men beschouwt de ene grootheid ten opzichte van de andere. Het blijkt
derhalve zonder meer niet mogelijk te zijn, een op-zich-zelf-staande spanning (of
stroom) in np uit te drukken; dit zou alleen dan kunnen, indien men een bepaalde
(onveranderlijke) spanning als basis aannam.
Zulk een basis of niveau bestaat wel, doch alleen in verband met de db; dit z.g.
„standaard-niveau" bedraagt 6 mW ‘).

Wat het gebruik van de decibel betreft, dit begrip kan men dus op twee verschillende
manieren in toepassing brengen. Men kan nl. twee energieën onderling met elkaar
vergelijken en hun verhouding in db uitdrukken; men kan echter ook, indien slechts
pén enkele energie beschouwd wordt, deze vergelijken met het standaard-niveau en
die verhouding in db uitdrukken.
1)
2)
3)
4)

Dit volgt uit: watt=~.
Denk aan „decimeter”.
Lees voor „np” „neper” en voor „db” „decibel”.
Op het gebied van deze norm bestaat geen volkomen overeenstemming: er zijn zelfs instellingen,
die zélf een of ander niveau aannemen.
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In verband met dit standaard-niveau merken we op, dat een energie, die even
groot is als de standaard, of anders gezegd, die éénmaal zoo• groot is, overeenkomt
met 0 db. Immers, in dat geval is de energieverhouding 1 en de logarithme van 1 is
gelijk aan nul, want men moet 10 tot de nulde macht verheffen
.v.i om 1 te krijgen;

10°= 1.
Voor energieën, die groter zijn dan de standaard, levert de energie-verhouding
steeds een getal op, dat groter is dan 1 en van getallen, groter dan 1, is de logarithme
positief. Derhalve hebben positieve decibels betrekking op energieën, die groter
zijn dan het standaard-niveau.
Is de beschouwde energie kleiner dan het standaard-niveau, dan is de energieverhouding kleiner dan 1. De logarithme van getallen, die kleiner zijn dan 1, is steeds
negatief. Een negatief aantal decibels wijst dus op een energie, die kleiner is
dan de energie van het standaard-niveau.

Met betrekking tot de neper geldt op overeenkomstige wijze, dat als v., groter is
dan v , (of als i, groter is dan ƒ,), het aantal np positief is; in het omgekeerde
geval is het aantal np negatief *).
De toepassing van de eenheden np en db kan het beste aan de hand van enkele
rekenvoorbeelden aangetoond worden.
Voorbeeld.
Een versterkerbuis -) versterkt 5000-maal en werkt in een bepaalde schakeling met
een spanningsrendement van 8 %. Hoe groot is de nuttige versterking van die
schakeling, uitgedrukt in np?

Oplossing.
Bij een rendement van 8% is de nuttige versterking gelijk aan 0,08 • 5000 = 400-voudig.
Dit wil dus zeggen, dat een aan deze schakeling toegevoerde signaalspanning van
b.v. 2,5 mV, versterkt wordt tot een spanning van 400 • 2,5 = 1000 mV = 1 V. De
verhouding van de ingangs- en de uitgangsspanning is hier dus gelijk aan 400. Der
halve is de versterking (in np) gelijk aan In 400 = 6,02; dus ruim 6 np3).

Voorbeeld.
Een kabel verbindt twee plaatsen A en B met elkaar. De spanningsdaling, die de
kabel veroorzaakt (men noemt dit ook wel de „demping”), bedraagt 0,25 np. Hoe
groot is de spanning aan het einde van de kabel, als deze aan het begin een span
ning van 15 volt toegevoerd krijgt?
Oplossing.

Noemen we de spanning aan het einde van de lijn v„t dan geldt, dat:
vn
v.
aantal np = In
=— 0,25, of wat hetzelfde is; -f-0,25 = In —. Derhalve is 0,25 =
= 2,31 log—, waaruit volgt: log 15 = 91Ê5 = 0,10875.
v.,
v2
2,31
Volgens de logarithmentafel is 0,10875 de logarithme van het getal 1,285; derhalve is
15
•
15
— = 1,285. Hieruit volgt voor de spanning aan het einde van de kabel: vo = r-^z =
Vj

-

l,Zoö

= 11,67 V.
1) Hieruit volgt onmiddellijk, dat men een negatieve uitkomst steeds vermijden kan, door de
grootste energie, spanning of stroom in de teller te plaatsen, in welk geval de uitkomst altijd
positief wordt.
2) De theorie der radiobuizen wordt behandeld in deel 3.
3) Ter toelichting diene, dat de natuurlijke logarithme uit een getal gelijk is aan circa 2,31-maal
de gewone logarithme.
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Voorbeeld.
Men heeft twee versterkers; de ene geeft een versterking van 5 np, de andere ver
sterkt 6 np. Hoeveel maal zo groot is de versterking van de tweede versterker, als
die van de eerste versterker?
Oplossing.

Omdat de versterking van de tweede versterker 1 np groter is dan die van de eerste
en het cijfer 1 voor ieder willekeurig logarithmestelsel steeds de logarithme is van
het grondtal of basis van dat stelsel (in dit geval van het getal „e” of 2,718...),
is dus de versterking van de tweede versterker ruim 2,7-maal zo groot als die van
de eerste.
Voorbeeld.

Als de energie, die een microfoon kan afgeven, 30 db beneden het standaard-niveau
ligt (die microfoon ontwikkelt dus —30 db),«hoeveel y-W geeft die microfoon dan af?
Oplossing.
De energieverhouding, in db uitgedrukt, is —30. Dit negatieve teken wil dus niets
anders zeggen, dan -dat de energie van de microfoon kleiner is dan die van het
standaard-niveau, en wel, dat zij 30 db er ónder ligt. Omgekeerd kunnen we ook
zeggen, dat het standaard-niveau 30 db bóven de energie van de microfoon ligt; met
de microfoon als uitgangspunt is dus het standaard-niveau gelijk aan -|-30 db.
Noemen we het standaard-niveau Wt en de energie van de microfoon Wdan volgt
uit het bovenstaande, dat we kunnen schrijven:
,W„
W
10 log — = —30, maar ook, dat 10 log —- = -4-30
. Vv .

w2

W„

W,

Derhalve is log
- r= -j-3 en daar -f-3 de logarithme is van 103 of 1000, is het stanvv 2
daard-niveau duizendmaal zo groot als de energie van de microfoon. De microfoon
levert dus het duizendste deel van 6 xnW, hetgeen overeenkomt met 6 gW.
Uit de vorige paragrafen is gebleken, dat men, bij de bepaling van de bandbreedte
van een afstemkring. de stroomsterkte, die in resonantie optreedt, vergelijkt met een
stroómsterkte, die 10-maal zo klein is, of kortweg gezegd, men rekent daarbij met
een stroomverhouding 10. (Hetzelfde geldt natuurlijk bij een parallelkring — in
omgekeerde zin ’— voor de spanningsverhouding). Deze stroom- respectievelijk
spanningsverhouding kan vanzelfsprekend ook in nepers uitgedrukt worden. Als de
stroomverhouding 10 is, dan is het aantal nepers gelijk aan In 10 en dit is weer
2,31 - log 10. Daar log 10 = 1, is dus de stroomdaling in dit geval gelijk aan 2,31 np.

Het is niet moeilijk in te zien, dat, wanneer de stroom- of spanningsverhouding
bekend is, daaruit (onder bepaalde omstandigheden) ook de energieverhouding in db
afgeleid kan worden. Uit de formules fl7 = /-’•/? of /F = V - / R volgt nl.. dat, mits
de weerstand R in beide gevallen dezelfde is, de energieverhouding gelijk is aan het
kwadraat van de stroom- of spanningsverhouding. Derhalve kan men schrijven:
aantal db = 10 log

=10 log ( = )

2

Nu leert de theorie der logarithmen, dat de logarithme van een macht gelijk is aan
de machtsexponent, vermenigvuldigd met de logarithme van het grondtal van die macht
(algemeen: log an =n • loga; dus is b.v. loga ‘ — 2log a ; 10 loga3 =30 loga, enz.)
Door toepassing van deze eigenschap op het bovenstaande, kunnen we de stroomof spanningsverhouding als volgt in db uitdrukken :
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aantal db = 20 log

11

== 20 log Li
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Nadrukkelijk zij er op gewezen, dat het alleen dan mogelijk is het aantal db uit de
stroom- respectievelijk'spanningsverhouding af te leiden, indien de beide stroom- of
spanningstoestanden op hetzelfde aantal ohms (/?) betrekking hebben.
Bij 'de onderlinge vergelijking van de twee eerder genoemde stroom- of spannings
waarden in de resonantiekromme, wordt inderdaad aan deze voorwaarde voldaan,
waardoor het dus mogelijk is deze verhouding „10” eveneens in db uit te drukken.
We vinden hiervoor dan 20 log 10 = 20db.
In verband hiermee en met de eerder genoemde omschrijving van het begrip „band*
breedte” van een afstemkring, zou men dus kunnen definiëren:
Onder de bandbreedte van een C-L-R keten verstaat men de horizontale afstand
(in kHz) tussen twee punten van de resonantiekromme, waarbij de stroomsterkte
gedaald is tot 2.31 np beneden de resonantiestroom, respectievelijk, waarbij het
energie-niveau 20 db lager ligt dan het niveau in resonantie.

Voorbeeld.

In een weerstand R wordt een energie ontwikkeld van 50 mW; de spanning is daarbij
30 V. Tot hoeveel volt zou men die spanning moeten verlagen, om de energie 60 db
te laten dalen?
Oplossing.

Daar 60 db gelijk is aan 6 beis, moet de energie v e r houdi ng 1 millioen bedragen
(want log 10° = 6). De spanningsverhouding is de wortel uit de energieverhouding
en is dus 1000-voudig. Derhalve moet de spanning dalen van 30 V tot 0,03 V.
In plaats van het bovenstaande hadden we ook als volgt kunnen redeneren. Daar
de beide gevallen op dezèlfde weerstand R betrekking hebben, geldt: aantal db =
= 20 log v -lv.„ dus 60 = 20 log Vj/v2, waaruit volgt, dat log vjvz = 3. En daar 3 de
logarithme is uit het getal 1000 (want 103 =1000), is de spanningsverhouding geiyk
aan 1000, zodat v„ het duizendste deel is van 30 V.
Het rekenen met decibels heeft nog een bepaald voordeel, dat verband houdt met
de gehooreigenschap van ons oor. Onderzoekingen hebben nl. aangetoond, dat de
indruk, die verschillende geluidsterkten op ons oor maken, niet evenredig is met de
werkelijke sterkten van het geluid, maar met de logarithmen daarvan. Wanneer dus
geluidsenergieën zich verhouden als 10 : 100 : 1000 enz., dan maakt dit op ons
gehoor een indruk, alsof die verhoudingen waren als 1:2:3 enz. Het aangeven
van de geluidsenergie in db heeft daarom het voordeel, dat de betreffende getallen
ons wérkelijk een denkbeeld van de geluidster/efen geven.
Ook heeft men waargenomen, dat een verschil (in geluidsterkte) van 1 db nog maar
juist met het oor waarneembaar is. Wanneer men dus, te beginnen bij een geluid, .
dat nog maar nauwelijks hoorbaar is, telkens de energie zoveel verhoogt, dat we
iedere verhoging nog maar juist kunnen waarnemen, dan klimt die energie blijkbaar
telkens met 1 db op. Langs deze weg heeft men gevonden, dat het menselijk oor
een „bereik” van ca 120 db bezit. Bóven 120 db worden geluiden voor het oor
pijnlijk. Daar 120 db (of 12 bel) overeenkomt met een energieverhouding van 10’2,
is dus een geluid, dat de pijngrens nadert, 10‘ --maal zo sterk als een geluid, dat
nog maar nauwelijks waarneembaar is.
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Samenvatting:

Het aantal np is de natuurlijke logarithme van de verhouding van
twee spanningen (of stromen).
Het aantal db is tienmaal de (gewone) logarithme van de verhou
ding van twee energieën.
Do ,np” en de „db” zijn geen absolute eenheden, maar het zjjn
relatieve begrippen. Eén enkele, op-zichzelf-staande grootheid, kan
alleen dan in np of db uitgedrukt worden, indien men uitgaat van
een standvastig (aangenomen) niveau.

Om op-zichzelf-staande energieën in db te kunnen uitdrukken,
rekent men vaak met een niveau van 6 mW.
Het aantal np of db kan zowel positief als negatief zijn. 0 np of 0 db
wijst er op, dat de beide spanningen (of stromen), respectievelijk
energieën, die met elkaar vergeleken worden, aan elkaar gelijk zyn.

Wanneer twee energieën betrekking hebben op dezèlfde weerstand,
kan hun verhouding (in db) ook uit de spannings- of stroomvcrhouding berekend worden. In dat geval is het aantal db gelijk aan
twintigmaal de (gewone) logarithme uit de spannings- of stroomverhoudi ng.

De indruk, die ons oor opvangt van geluidsenergieën, is evenredig
met de logarithmen van die energieën.
Het menselijk oor heeft een gehoor-berêik van 120 db. Wanneer
men dus het sterkste geluid vergelijkt met het zwakste, dan is, in
watts uitgedrukt, hun verhouding 101-; in beis uitgedrukt is de ver
houding 12 en in db is het 120.

i
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HOOFDSTUK VI.

Het samenvoegen en ontbinden van stromen.
§ 42.

Combinatie van gelijkstromen.

In tegenstelling met de meeste andere takken der electrotechniek, waarbij men in een
bepaalde schakeling vrijwel steeds met één enkele stroom te maken heeft, komt dit
in de radiotechniek zo goed als nimmer voor. Bijna altijd zijn de stromen, respec
tievelijk spanningen, die in de radio-schakelingen voorkomen, samengesteld uit een
(soms zeer groot) aantal andere stromen of spanningen.
Om in ieder voorkomend geval te kunnen beoordelen, uit wélke delen of „compo
nenten" zo’n samengestelde stroom opgebouwd is, willen we hieronder verschillende
combinaties afleiden, waarbij we van de oorspronkelijke stromen zullen uitgaan.
In hoofdzaak zijn de practisch voorkomende gevallen te onderscheiden in de com
binaties van gelijkstromen onderling, in zulke van gelijk- en wisselstromen en ten
slotte in die van wisselstromen onderling.

In nevenstaande figuur wordt verondersteld, dat deEMK’s
gelijk zijn, doch dat de weerstanden in de kringen I en
II ongelijk van grootte zijn; derhalve zijn ook de stroom+
i,------ ~
a
sterkten verschillend.
c
Overeenkomstig de polariteit van de stroombronnen, hebben
ó—+
de stromen, in de leidingsstukken ab en cd. dezèlfde
f
richting. Wanneer we dus ab en cd te zamen uitvoeren
als één enkele leiding, dan zal de stroomsterkte in die
Fig. 204.
gemeenschappelijke leiding (pq in fig. 205) gelijk zijn aan
de som van
en 1
Het zal zonder meer wel duidelijk zijn, dat de stromen,
£
die door /?, en /?., vloeien, zich door deze samenvoeging
+
I,+h
P
y niet laten beïnvloeden, zodat ze hun oorspronkelijke
waarden blijven behouden *).
We hebben hier nu te maken met het geval, dat twee
1
gelijkstromen zich tot één stroom laten verenigen, dus
door één gemeenschappelijke leiding vloeien en daarna
Fig. 205.
weer ieder afzonderlijk hun weg vervolgen; bij p (in fig.
205) vloeien de stromen te zamen en bij q gaan ze weer uit elkaar.

r

I

I

n

4
4

Merkwaardiger wordt het geval, wanneer één der stroombronnen omgepoold wordt,
hetgeen dan tot gevolg heeft, dat de stroom, die door déze bron veroorzaakt wordt,
eveneens van richting omkeert. Door het gemeenschappelijke leidingstuk vloeit
dan niet de som. der stromen, doch hun verschil.
Stel, dat in fig. 204 /t=5A eni Z2=3A, dan vloeit van p naar q (in fig. 205)
een stroom van 5 -|- 3 = 8 A en <dan vloeit in fig. 206, van q naar p een stroom

*) De weerstanden van de leidingen laten we daarbij bulten beschouwing.

*

I

14 Oosterwük, Leerboek Radiotechniek, Deel 2, 2e dr.
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van 5— 3 = 2 A, dus in omgekeerde richting. We merken terloops op, dat de
stromen door Rj en R.>, althans wat hun sterkte betreft, zich door de ompoling
niet laten beïnvloeden; alleen de sterkte van de gecombineerde stroom verandert
er door.
Wanneer we nu de polariteit van de elementen hierna laten, zoals die in fig. 206
afgebeeld is, dan is het toch nog wel op een andere
lt=5A
.1
manier mogelijk om de stroomsterkte in het gemeenschap
E
je pelijke leidingstuk te beïnvloeden, zowel wat grootte
I,~I2=2A
als wat richting betreft, nl. door verandering van R,
P
R„,
,
en R
2, Dit is dan ook uitsluitend het doel, dat we met
| p/fe deze schakeling nastreven. ■

I

-L——-*
Fig. 206.

Een bijzonder geval doet zich voor wanneer we — door
Rj en R.» aan elkaar gelijk te maken — de stromen ƒ,
en /o eveneens aan elkaar gelijk maken, want dan vloeit er,
door de gemeenschappelijke leiding, in het geheel geen stroom meer. Deze toestand is afgebeeld in fig. 207. We zouden dan hetgjemeenschappelijk leidingstuk (pq) geheel weg kun
nen laten, zónder dat er iets aan de stromen door de beide R’s
veranderde. Dit laatste is ook logisch, wanneer men bedenkt,
R
dat we nu één enkele kring gevormd hebben, waarin een E'MK
O Amp
—
2E en een weerstand = 2 R aanwezig is. (Zie fig. 208.)
P

dïï

4
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4
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Derhalve is de • stroomsterkte hierin gelijk aan / = —— )

of vereenvoudigd

E

*

en deze stroom zou, in fig. 204, elke

Fig. 207.

bron afzonderlijk ook veroorzaakt hebben, mits men daarin
de weerstanden dezelfde (gelijke) waarden gegeven had als in fig. 208.
Een andere verklaring voor het feit, dat door een draad, die in fig. 208 de punten
p en q met elkaar zou verbinden, tóch geen stroom zal
vloeien, is Jhierin gelegen, dat q het electrisch midden is
I
van 2 R en p het electrisch midden van 2 R. Derhalve
2E
hebben p en q dezelfde potentiaal. Bij een eventuele
I 2/?’
overbrugging van p en q (die in dat geval dan stroom
9/
loos blijft), is de schakeling dus te vergelijken met een
brug van Wheatstone, die in evenwicht verkeert.
I

Fig. 208.

J,

sT

R

4

Fig. 209.

De theorie vati deze schakeling wordt in onze practijk
o.a. toegepast om, met behulp van een potentiometer, de
spanning, afkomstig van een batterij, (binnen bepaalde
grenzen) naar willekeur te kunnen regelen. Bedoelde scha
keling is afgebeeld in fig. 209. Omdat daarin de batterij
in het electrisch-midden afgetakt is, zal met het schuifcontact op het midden van de potentiometer, géén stroom
door R vloeien, want p en q hebben dan dezèlfde poten
tiaal. Daar q geaard is, heeft p in deze toestand eveneens
aardpotentiaal.
Staat het schuifcontact gehéél bovenaan, dan is /, groter
dan
en vloeit de stroom (/,—/2) door R van boven
naar beneden; in deze toestand heeft p een positieve

*) Hierbij zijn de inwendige weerstanden te verwaarlozen klein gedacht.
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spanning van 4 V ten opzichte van de aarde; de batterijspanning is daarbij
8 V gedacht.
Met het schuifcontact gehéél naar beneden, waarbij /2 groter dan /, is, gaat de
stroom (/2 — / J door R van beneden naar boven en heeft p een negatieve spanning
van 4 V ten opzichte van de aarde.
Men zal zonder meer wel inzien, dat de spanning, die p ten opzichte van de aarde
bezit, regelbaar geweest zou zijn tussen
2 V en — 6 V, indien de aftakking op
de batterij niet in het midden, maar bij s aangebracht was geweest.
»

■
-

=

I

Samenvatting:
In de radiotechniek heeft men bijna uitsluitend met gecombineerde
stromen te maken.

Do „componenten”, waaruit zo’n samengestelde stroom opgebouwd
is, kunnen gelijkstromen zyn, wisselstromen of gelijk- èn wissel
stromen.
Vloeien twee gelijkstromen door een gemeensphappelijke geleider in
dezelfde richting, dan is de gecombineerde stroom gelijk aan hun
som; vloeien de stromen in tegengestelde richting, dan is de gecom
bineerde stroom gelijk aan hun verschil.

i

Neemt men in de gemeenschappelyke leiding een weerstand op, dan
zal het mogelijk zijn, met behulp van een potentiometer, de spanning
over deze weerstand (binnen bepaalde grenzen) naar willekeur te
regelen.
§ 43.

i
l

I

Samenvoeging en splitsing van gelijk- en wisselstroom.

Het geval, dat gelijk- èn wisselstroom(en) te zamen door één enkele leiding gaan,
is in radioschakelingen bijzonder algemeen. Men kan zich zo’n gecombineerde stroom
gemakkelijk als volgt ontstaan denken. .
Als in fig. 210a de generator een zuivere sinusspanning ontwikkelt, dan vloeit door
/? uitsluitend die zuivere sinusstroom. Ver
vangt men de wisselstroomgenerator door
3-'
een gelijkstroomgenerator (fig. 210b), dan zal
a
o
R
1 door R uitsluitend een gelijkstroom vloeien.
Neemt men tenslotte beide generatoren, in
3
serie, in de kring op (fig. 210c), dan zal, ge
durende een halve periode, de wisselspan
ning in dezelfde richting werkzaam zijn als de
5
gelijkspanning
en vloeit door R de som der
b
R
stromen. Gedurende de andere periodè-helft
O
de wissel- en de gelijkspanning in
7 staan
oppositie, hun spanningen werken elkaar
dus tégen en door R vloeit nu het ver
I+L
schil der stromen.
Veronderstellen we de topwaarde van de
wisselstromen 3 A te zijn en de gelijk
R
C
stroom b.v. 5 A, dan „slingert” de ge
combineerde stroom tussen een hoogste
waarde van 5 4*3 = 8 A en een laagste
waarde van 5 — 3 = 2 A. (Zie fig. 210).
Fig. 210.
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Wij hebben hier het geval verondersteld, dat de gelijkstroom sterker was dan de
topwaarde van de wisselstroom, in welk geval de gecombineerde stroom altijd groter
blijft dan nul. Hadden we de amplitudo van de wisselstroom even groot gekozen
als de gelijkstroom, dus ook 5 A, dan zou de gecombineerde stroom sinusvormig
tussen -j- 10 A en 0 A geschommeld hebben
Voor het geval, dat de amplitudo van de wisselstroom groter is dan de gelijk
stroom, zal de gecombineerde stroom zelfs, gedurende een gedeelte der periode,
ónder de tijdlijn verlopen.
Men dient vooral goed in te zien, dat, zo lang de wisselstroom zuiver sinusvormig
verloopt, hij symmetrisch om de gelijkstroom heen slingert, zodat omgekeerd de
„gelijkstroomcomponent” weer symmetrisch gelegen is ten opzichte van de 'grenzen,
waarbinnen de gecombineerde stroom verandert. De grootte van deze gelijkstroom
component wordt derhalve steeds bepaald door de loodrechte afstand tussen de
tijdlijn en de lijn, waar omheen de wisselstroom symmetrisch slingert. Volgens deze
omschrijving blijkt de gelijkstroomcomponent niets anders te zijn, dan de gemiddelde
waarde van de gecombineerde of samengestelde stroom.

Als b.v. in een bepaald geval een gelijkstroom sinusvormig verandert tussen de
waarden -f- 7 A en -|- 1 A, dan kunnen we direct zeggen, dat de gemiddelde waarde
7 -I- 1
of gelijkstroomcomponent van deze stroom gelijk is aan
— 4 A en dat het
2
7-1
veranderlijke deel of de wisselstroomcomponent een amplitudo bezit van
- = 3 A.
Deze „ontbinding” van de veranderlijke gelijkstroom in een gelijkstroom plus een
wisselstroom, is in fig. 211 aanschouwelijk voorgesteld.

Om in de practijk
de componenten,
+t
■waaruit een derge
lijke stroom samen
gesteld is, te kun
nen meten, kan
O
t
men zich bedienen
3
van een draaispoelmeter en van b.v.
Fig. 211.
een weekijzermeter.
Een draaispoelmeter wijst altijd alléén de gemiddelde waarde van een stroom aan,
dus in dit geval uitsluitend de gelijkstroomcomponent. Een iveekijzermeter wijst
altijd de effectieve waarde van een stroom aan, hetgeen in dit geval de effectieve
waarde is van de gecombineerde stroom.
I

De vraag rijst nu direct, wat men verstaan moet onder de effectieve waarde van de
som van een gelijkstroom plus een wisselstroom. Daarbij gaan wé uit van de definitie
die in dl. 1 § 74 van de effectieve waarde van een stroom in het algemeen gegeven
werd. Deze luidt:
„De effectieve waarde van een veranderlijke stroom is de waarde van een denk
beeldige gelijkstroom, die in dezelfde tijd dezelfde arbeid verricht."
En omdat de arbeid, die een stroom verricht, evenredig is met het kwadraat van
die stroom, vindt men de effectieve waarde als volgt:
De effectieve waarde van een veranderlijke stroom is de wortel uit het gemiddelde
van alle kwadraten der momentele waarden van die stroom.
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Om van een willekeurige veranderlijke stroom de effectieve waarde te vinden, dient
men van die stroom eerst een grafiek te tekenen. Van deze grafiek moet het kwadraat
getekend worden; daarna moet van de kwadratische lijn het gemiddelde bepaald
worden en tenslotte uit dit gemiddelde de wortel getrokken worden. (Zie voor deze
bewerking dl. 1. fig. 186 en 187).
Indien het verloop van de stroom, waarvan men iCff. bepalen- wil, plaats vindt vol
gens regelmatige of bijzondere figuren, levert deze methode meestal geen moeilijk
heden op. Anders is dit, als de stroom geheel willekeurig verloopt, want dan dient
men de gehele constructie punt voor punt uit te voeren. In die gevallen is het
daarom vrijwel ondoenlijk om de effectieve waarde langs constructieve weg te vinden.
(Evenmin door berekening).
Verloopt daarentegen de veranderlijke stroom volgens een regelmatige figuur, die
zich in de een of andere formule laat uitdrukken, dan is het, behalve langs con
structieve weg, ook mogelijk om de effectieve waarde door berekening te vinden.
Om een voorbeeld te geven, zullen we ons bepalen tot een samengestelde stroom,
die opgebouwd is uit een gelijkstroom / en een sinusvormige wisselstroom z. Daar
de wisselstroom bepaald is door de formule imom,= imax. • sin cc t, kunnen we voor
de gecombineerde stroom schrijven: / — imax. • sin cc t. De volgorde van de bewerking
is nu, overeenkomstig de definitie van icff.:
1'. De formule, die de gecombineerde stroom voorstelt, in het kwadraa^ verheffen.
2C. Het gemiddelde bepalen van de kwadraten der momentele waarden.
3’*. Uit dit gemiddelde de wortel trekken.
Het kwadraat van / -f- imax. • sin cc t is gelijk aan:
/ 2 . |_ 2 . / . i,nax. • sin cc t + hnax.2 • Sin2 cc t.
Van deze drie termen is de eerste constant, zodat het gemiddelde van deze term
weer J2 is.
De tweede term stelt een sinuslijn voor, met amplitudo 2 • l • imax.'i het gemiddelde
van deze term is dus nul.
De derde term kan, volgens een bekende formule uit de goniometrie, ontbonden
worden in :
imax.2 • cos 2 cc t -|- • iinax 2 *)• Het eerste stuk hiervan is een cosinus
lijn met amplitudo .V imax.2 'dus heeft tot gemiddelde nul. Het laatste stuk is een
constante grootheid, waarvani het gemiddelde wederom | • inutx2 is.
i * i«\ax2 • waarvoor
•We hebben dus overgehouden een totaal gemiddelde van: l2
we eveneens kunnen schrijven : ƒ 2 -f- ({, \/ 2 • imax}2 • We weten echter dat ^1/ 2 • imax.
de effectieve waarde is van een sinusvormige wisselstroom met amplitudo imax.Blijkbaar is de gevraagde effectieve waarde van de gecombineerde stroom dus
gelijk aan:
Totale iefj-, = |X / 2 -f- iCfr2

Deze waarde is het, die aangewezen wordt door iedere meter, waarvan de schaal
geijkt is in effectieve stroomwaarde, b.v. een weekijzermeter en een hittedraadmeter
of thermokrüis.
Op dezelfde manier als hierboven werd gevolgd, kan men aantonen, dat de effectieve
waarde van een aantal wisselstromen met verschillende frequenties, gelijk is aan:

<■<.=v -■ T+V+V + ---Om te berekenen hoe groot de warmte-ontwikkeling is, die door een gelijk- en een
wisselstroom in een weerstand /i veroorzaakt wordt, kan men die stromen elk op
*) Dit volgt uit: sin2 .1 - sin .1 • sin .1 ——% cos 2 A +
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i
zichzelf beschouwen. De gelijkstroom veroorzaakt dus / - • R watt en de wisselstroom
i ' • R watt. De totale warmte-ontwikkeling is derhalve gelijk aan :
ivafttot. = (I- + »2) • /?

Dit laatste volgt onmiddellijk uit de tevoren gevonden formule voor de totale
Voorbeeld.
Door een weerstand van 40 S2 vloeit een gelijkstroom, die sinusvormig verandert.
Meet men die stroom met een draaispoelmeter, dan wordt 1 A afgelezen; vervangt
men de draaispoelmeter door een hittedraadmeter, dan bedraagt de aanwijzing 1,5 A.
Binnen welke grenzen verandert deze stroom? Hoeveel watt bedraagt de warmte
ontwikkeling in dê weerstand en hoeveel bedraagt elke stroómc.omponent daartoe bij?

Oplossing.

Uit cle aanwijzingen van de meters volgt, dat I- =1 en
— 1,5 of I- -f- £-=2,25;
dus £2=1,25 of £ = 1/1725 = 1,119 A.
De amplitudo van deze wisselstroom is 1,58 A, zodat de grenzen, waarbinnen de
gecombineerde stroom verandert, zijn: 1-j- 1,58 = 2,58 A en 1 — 1,58 =—0,58 A.
De warmte-ontwikkeling is: (ƒ- -f- i-)R = 2,25 • 40 = 90 watt. Hiervan ontwikkelt de
gelijkstroom : I- • R = 1- • 40 = 40 watt en de wisselstroom : i - • R = 1,25 • 40 = 50 watt
Wanneer men in fig. 210 de lijnen, die het verloop van de oorspronkelijke stromen
en van de gecombineerde stroom voorstellen, bekijkt, dan zal men zien, dat in fig.
210c het gemiddelde van de golflijn juist zoveel ,bóven de tijdlijn ligt, als de gelijk
stroom bedraagt.' Dit wil dus zeggen, dat door toevoeging van een gelijkstroom aan
een wisselstroem, laatstgenoemde (in de grafische voorstelling) evenwijdig aan zich
zelf verplaatst wordt, in een richting, loodrecht op de tijdas. In de figuur wekt dit '
de schijn, alsof de oorspronkelijke sinuslijn door de gelijkstroom omhoog verplaatst
is, of, als men de zaak omgekeerd bekijkt, alsof de wisselstroom (symmetrisch) óp
de gelijkstroom gelegd is. In overeenstemming hiermee gebruikt men voorde
toevoeging van een wisselstroom aan een gelijkstroom de uitdrukking ,,superponeren"*).
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de spanningen.
Wanneer b.v. in een bepaald geval gezegd wordt, dat aan een versterkerbuis een
constante negatieve hulpspanning toegevoerd wordt van 1,5 V en dat daarop een
signaalspanning — dit is altijd een wisselspanning — met 2 mV (topwaarde)
gesuperponeerd wordt, dan is het gevolg van deze superpositie, dat de totale
aan de versterkerbuis toegevoerde spanning verandert tussen — 1,5-|-0,002 = - 1.498V

en —1,5 —0.002= - 1,502 V.
L+i

©

i

1

I
L

wisselstroom een weerstand -

7

ƒ+!

r
■

We dienen nu ook nog na te gaan, op welke manier de
bovengenoemde stroom- of spanningscombinatie weer ge
splitst kan worden in haar oorspronkelijke componenten.
Dit geschiedt door gebruik te maken van de eigenschappen
van een condensator en van een zelfinductiespoel. Een
condensator blokkeert nl. de gelijkstroom en biedt aan de

Fig. 212.

l

~

°^m-

sPoe^ daaren

tegen laat de gelijkstroom vrijwel ongestoord door en biedt
aan de wisselstroom een weerstand 2.^ f L ohm.
In de schakeling volgens fig. 212 zijn we er daarom vol
komen zeker van, dat de gelijkstroom (/) in zijn geheel

*) Superponeren = opleggen; superpositie

boven-elkander-plaatsing.
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door de A-tak vloeit, dus ook door
want er bestaat geen andere mogelijkheid.
Minder groot echter is de zekerheid of de wisselstroom (zj in zijn geheel door de
C-tak vloeit, want dat zal afhangjen van het aantal ohms, dat u L en l/wC elk
vertegenwoordigen. De bedoeling is nu echter deze, dat men, in overeenstemming
met de frequentie, het aantal farads en henrys zodanig kiest, dat co L véél groter is •
dan 1 ‘cc C, in welk geval dan practisch alle wisselstroom door de C-tak vloeit, dus
in de figuur ook door R,. Derhalve splitsen de •stromen zich in fig. 242 bij. a en
vloeien bij b weer te zamen; in R2 treffen we dan practisch geen wisselstroom meer
aan en in R ( geen gelijkstroom. (Zie onderstaande toepassing.)

I

1

Voorbeeld.

In fig. 212 is de C gelijk aan 4
F en de L gelijk aan 50 H, terwijl Rt en R„ elk
10 Si zijn; de frequentie is 50 Hz. De totale effectieve stroom, in de gemeenschappe
lijke leiding, is 130 mA, waarvan 50 mA gelijkstroom is. Hoe groot is de wisselstroomcomponent? Gaat deze in zijn geheel door de C-tak? Indien dit niet het geval is,
welk deel van i „verliest” men dan langs de L-tak?

I

Oplossing.
Daar 130 mA de totale (effectieve) waarde van de gecombineerde stroom is en de
gelijkstroom 50 mA bedraagt, is de effectieve waarde van de wisselstroomcomponent
gelijk aan: l/130-^^T^ = |/ï3Ös — 5(P = 1/14400 = 120 mA.
De gelijkstroom zal inderdaad in zijn geheel door de L-tak vloeien; wat de wissel
stroom betreft, bestaat er echter nog de mogelijkheid, dat een deel over de L-tak
vloeien zal, hetgeen zal moeten blijken uit de grootte van de reactanties van C en L.
Met de gegeven 50 Hz berekenen we, dat l/:c 0 = 796 2 en dat coL = 15700 2; eenvoudigheidshalve ronden we dit af op 800 2 en 16000 2, een verhouding du^van 1 op
20. Ten opzichte van deze getallen mogen we Rt en R.y zeer zeker verwaarlozen.
Voor de wisselstromen in beide takken vinden we dan een verhouding van 20 op 1.
Het misleidende is nu, dat men zeggen zal: „Bij een verhouding 20 op 1 gaan er
van iedere 21 mA, die bij a (of by aankomen, 20 mA door de C-tak en 1 mA door
de L-tak”.
De werkelijkheid is echter, dat van iedere 19 mA, die bij a (of b) aankomen, 20 mA
door de C-tak gaan en 1 mA door de L-tak*).
We hebben te voren daarom opzettelijk „verliest” geschreven, omdat nu blijkt, dat
de wisselstroom, die door de L-tak vloeit, geen verlies, maar juist-het tegenover
gestelde oplevert.
De gevraagde takstromen berekenen we nu uit:
i door de C-tak =
• i = 2]} • 120 = 126,3 mA.
i door de D-tak = T’tj • 120 = 6,3 mA.
Hiermee is in overeenstemming, dat i = ia—i/^ = 126,3 — 6,3 = 120 mA.

Een inrichting, als in fig. 212 geschetst, die tot doel heeft, uit een gecombineerde
stroom een bepaald deel af te zonderen, wordt in de practijk een „filter' genoemd,
Zo is de schakeling in fig. 212 een C-L filter. In de plaats van de L hadden we
ook een R kunnen gebruiken (C~R filter). Beide methoden hebben hun voor- en
nadeel. Een L heeft het voordeel, dat hij practisch alléén voor de wisselstroom en
niet voor de gelijkstroom bestaat ; een nadeel van de L is daarentegen, dat de spoel
een spreidingsveld bezit, hetwelk ongewenste inductie (op naburige onderdelen) ver
oorzaken kan. Een R veroorzaakt geen inductie en bezit bovendien veel kleinere
afmetingen; daartegenover heeft de R weer het bezwaar ook voor de gelijkstroom
te bestaan.
*) Men bedenke nl., dat vanwege de kleinheid van R
zijn. De totale stroom is dus niet
+
maar 'a~'l.-

en R

de i; en ïq practisch’ tégenfazig
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In gevallen, waarbij men uit een mengsel van gelijk- en wissel s p a n n i n g, alléén de
gelijkspanning wil „afzonderen", zónder dat daarbij stroom behoeft op te treden,
of althans geen sterke stroom, verdient het gebruik van een C-R filter de voorkeur.
Ter toelichting diene fig. 213. Hierin stelt R een weerstand voor, waardoor, in de
• richting van a naar b, een gelijkstroom vloeit. Op deze gelijkstroom is een wissel
stroom gesuperponeerd. Derhalve heerst tussen de punten a en b een gelijkspanning
(b negatief ten opzichte van a) plus nog een wisselspanning.
Om nu deze gelijk- en wisselspanning uit
elkaar te halen, plaatsen we parallel aan R
I+i,
b I+l
het filter C-/?r Dit filter mogen we opvatten
R
als een potentiometer, waarvan de delen 1 jaC
en R , zijn. Kiezen we R , niet al te groot,
c
b.v. 0,5 of 1 M 2, dan is dit altijd nog klein
ten opzichte van de isolatieweerstand van C.
Hieruit volgt, dat. ongeacht de grootte van
V
C,
de isolatieweerstand steeds zéér groot zal
d
zijn ten opzichte van R,. We mogen daarom
zonder enig bezwaar zeggen, dat de gehele
Fig. 213.
gelijkspanning over C komt te staan, waarbij
in dit. geval de rechterkant van C negatief is ten opzichte van punt a. Wanneer
punt a geaard is (geen potentiaal bezit), dan treedt aan punt d een negatieve gelijkspanning op ten opzichte van de „aarde”.
De gelijkspanning, die aan punt d optreedt, zal echter alleen dan een zuivere
gelijkspanning zijn, indien zij geheel ontdaan is van de wisselspanning, die tussen
a en b optreedt, en daar gaat het nu juist om. Men bereikt dit, door Rx zeer groot
ten opzichte van 1 luC te kiezen, hetgeen hier zeer gemakkelijk is, omdat voorop
gesteld werd, dat door het filter C-R | toch geen stroom behoeft te vloeien; het
was ons immers alleen om de spanning te doen. Door R, groot te kiezen ten
opzichte van 1 aC is dus aan de gestelde eis voldaan, zodat over C dan alleen nog
maar gelijkspanning optreedt en geen wisselspanning.
In de practijk doet zich vaak het geval voor, dat
men uit een combinatie van gelijk- en wisselstroom
alleen belang stelt in laatstgenoemde en dus niet in
de gelijkstroom. In zo'n geval bestaat er een een
R
voudig middel om alléén de wisselstroom uit de
gecombineerde stroom te halen. Men stuurt dan nl.
de samengestelde stroom door de primaire van een
transformator, in welk geval de wisselstroom wél
en de gelijkstroom niet getransformeerd wordt; in
Fig. 214.
de secundaire kring treffen we dan uitsluitend de
wisselstroom aan. Een en ander is afgebeeld in fig. 214.
Wanneer men zich van het gedrag van deze schakeling de juiste voorstelling vormt,
dan zal men inzien, dat de weerstand R alleen voor de wisselstroombron een
belastingsweerstand vormt, doch niet voor de gelijkstroombron. Wanneer bij-wijzevan-spreken beide stroombronnen dynamo’s zouden zijn, dan draait (in fig. 214) de
gelijkstroomdynamo onbelast, terwijl de wisselstroomdynamo belast draait, dus tegen
stand ondervindt. Een kortsluiting van R zou daarom alleen de wisselstroomdynamo
doen remmen, terwijl de gelijkstroomdynamo niet de * minste invloed van die kort
sluiting zou ondervinden.
i
I+i
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Samenvatting:

Een gelijkstroom (ƒ) en een wisselstroom (i) kunnen tezamen door
één leiding vloeien. De gecombineerde stroom verandert in dat geval
binnen de grenzen I
en ƒ — itnar

Wanneer de I groter is dan
blijft de gecombineerde stroom
steeds dezèlfde richting behouden; het is dan een veranderlijke
gelijkstroom.
Het toevoegen van de ene stroom (of spanning) aan de* andere,
noemt men „superponeren”.

Als een gelijkstroom sinusvormig verandert, kan men de componen
ten van deze stroom meten met een draaispoelmeter en met b.v.
een weekyzermeter of een hittedraadmeter. Een draaispoelmeter
wijst alléén de gemiddelde waarde van de stroom aan, dit is de
gelijkstroomcomponent. Een meter, waarvan de aanwijzing even
redig is met het kwadraat van de stroom, wijst de effectieve
waarde aan van de gecombineerde stroom.
Een combinatie van een gelijkstroom en een wisselstroom kan in
zijn componenten gesplitst worden door een parallelschakeling, die
bestaat uit een C en een L. (Filter). Dc gelijkstroom vloeit dan
over de L-tak en de wisselstroom zal — mits cc L veel groter is
dan ‘/cc C — door de C-tak gaan.

Als over een weerstand een veranderlijke gelijkspanning optreedt
(som van gelijk- en wisselspanning) en men wil die spanning in
haar componenten ontbinden, dan kan dit geschieden met een C-R
filter, uitgevoerd als potentiometcr, parallel aan eerstgenoemde
weerstand. Over de R van het filter ontstaat dan de wisselspanning;
over de C de gelijkspanning (mits dc R veel groter is dan cc C).

Men kan een veranderlijke gelijkstroom van zijn gelijkstroomcompo
nent ontdoen, door dc gecombineerde stroom door de primaire van
een transformator te sturen; alleen het veranderlijke deel (de wis
selstroom) wordt dan getransformeerd.

§ 44.

I

!

Stromen, die niet-sinusvormig veranderen. Het begrip ,,vervorming”.

Dit geval heeft betrekking op stromen, waarvan het verloop niet meer met één enkele
sinuslijn kan worden afgebeeld. De grafische voorstelling van zulk een stroom kan
iedere willekeurige andere gedaante bezitten. Oppervlakkig beschouwd lijkt hét niet
mogelijk, om het gedrag van zo’n stroom vooraf te bepalen. Echter heeft de theorie
geleerd, dat iedere willekeurige stroom, hoezeer zijn verloop ook van de sinusvorm
moge afwijken, opgebouwd is uit sinusvormige componenten*), eventueel ver
gezeld gaande van een gelijkstroomcomponent.
Dit laatste, de eventuele aanwezigheid van een gelijkstroomcomponent, houdt verband
met de gemiddelde waarde van de samengestelde stroom. Uit de wisselstroomtheorie (dl. 1 - § 73) is ons bekend, dat, wanneer bij een wisselstroom de hoeveel
heid electriciteit (coulombs), die zich in de ene richting verplaatst, gelijk is aan de
hoeveelheid, die' zich verplaatst in de andere richting, de gemiddelde waarde van
die stroom nul is. D. w. z. wanneer men die stroom meet met een draaispoelmeter,
dan wijst deze niets aan.

*) Dit geldt in letterlijke zin. Al zou dus het verloop van een stroom bij-wijze-van-spreken driehoekig
of vierkant zijn, dan nog is die stroom in zuiver sinusvormige componenten te ontbinden.

• 217

i
!

F

7

Wijst daarentegen een draaispoelmeter wèl iets aan, dan bewijst dit, dat het aantal
coulombs in de ene richting groter is dan in de andere richting ; in dat geval is het
door een draaispoelmeter aangewezen'e de gemiddelde waarde of gelijkstroomcomponent van die stroom.
Men moet dit zodanig begrijpen, dat, wanneer we zo'n samengestelde stroom van
zijn gelijkstroomcomponent ontdoen, een zuivere wisselstroom overblijft. Dit behoeft
dan nog in het geheel geen srntzsvormige wisselstroom te zijn, maar wel zal, zoals
reeds gezegd werd, de overgebleven „zuivere” (doch van de sinusvorm afwijkende)
wisselstroom, gehéél uit sinusvormige componenten opgebouwd zijn.
Vergelijkt men de frequenties van al deze componenten met elkaar, dan zal steeds
blijken, dat, ten opzichte van de laagste frequentie, die ook wel ,,grondfrequentie'
genoemd wordt, de hogere frequenties altijd veelvouden zijn van de grondfrequentie.
Deze veelvouden worden „hogere-harmonischen” of kortweg „harmonischen” van
de grondfrequentie genoemd. Onder een „harmonische” van een wisselstroom verstaat men dus een andere wisselstroom, waarvan de frequentie een veelvoud is van
die van de oorspronkelijke wisselstroom: Zo zijn b.v. 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz enz.
harmonische frequenties van 50 Hz. Al naar gelang de
frequentie vaneen harmonische twee-, drie- of meermalen
zo groot is als de grondfrequentie, spreekt men van de
ff
\°
tweede harmonische, de derde harmonische, enz. Zo is b.v.
500 kHz de vierde harmonische van 125 kHz*).
7)
Wanneer men combinaties vormt van een wisselstroom
en zijn harmonischen, dan blijkt het verloop van de
gecombineerde stroom afhankelijk te zijn: le. van het
rangcijfer der harmonischen, d. w. z, het zal er van af
hangen, wélke harmonischen men aan de grondfrequentie ,
toevoegt; 2e. van de sterkte der harmonischen en 3e.
van hun faze ten opzichte van de grondfrequentie.
Daar het aantal combinaties onbegrensd is, willen we
ons hier beperken tot enkele eenvoudige gevallen, die
betrekking hebben op de practijk.
■

I

In fig, 215 zijn onder elkaar afgebeeld: a. een sinusvormige
wisselstroom met frequentie ƒ; b. een sinusvormige wissel
stroom met dezelfde amplitudo, doch '•met de dubbele
frequentie (dit is dus de tweede harmonische van ƒ); c. de
combinatie van de beide eerstgenoemde stromen.
Deze combinatie wordt verkregen door toepassing van
t
de algemeen geldende regel:
Op ieder tijdstip is de
momentele waarde van de samengestelde stroom gelijk
aan de som der momentele waarden der afzonderlijke
stromen. '
Fig. 215.
Zo is b.v. op het tijdstip, aangeduid met m, de som
der momentele waarden e f en g h gelijk aan mn. Op
het tijdstip, aangeduid met v, is de som der momentele waarden p o en r q gelijk
aan po — r q = v w (neg.) enz.
*) Eigenlijk zou men dus de grondfrequentie de „eerste harmonische” moeten noemen, maar die
benaming wordt weinig gebruikt.
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We hebben in dit voorbeeld de amplitudo van de tweede harmonische even groot
genomen als die van de grondfrequentie; in het algemeen zijn echter de harmonischen
veel zwakker dan de grondfrequentie en wel meestal des te zwakker, naarmate hun
frequentie meer van de grondfrequentie afwijkt, dus hun rangcijfer hoger is.
Merkwaardig is nu het feit, dat de kromme uit fig. 215c niet in het minst sinus
vormig verloopt, terwijl deze blijkbaar tóch uit twee zuiver-sinusvormige componenten
opgebouwd is.

In fig. 216 is de optelling van een wisselstroom en zijn tweede harmonische nog
eens weergegeven; nu echter heeft de tweede harmonische een veel kleinere ampli
tudo. We zien, dat het beeld van de gecombineerde stroom (streeplijn) nu een geheel
ander verloop te zien geeft dan in fig. 215c.
Dat ook de faze invloed uitoefent op het verloop van de gecombineerde stroom,
toont fig. 217, die alleen daarin met fig. 216 verschilt, dat de tweede harmonische
een kwart van zijn eigen periode naar rechts verschoven is. De gecombineerde stroom
heeft daardoor nu weer een geheel ander verloop. (Zie streeplijn.)

S'-<
i

.•
Fig. 216.

Fig. Slï.

Wanneer
de streeplijn uit fig. 217 aandachtig bekijkt, dan ziet men, dat de
punten, waar deze lijn de tijdlijn snijdt, niet meer een halve periode uit elkaar ver
wijderd liggen. Ondanks dit feit, stelt de gestreepte lijn toch een „zuivere” wissel
stroom voor, want het aantal coulombs (oppervlak van de gestreepte figuur) bóven
de tijdlijn, is precies gelijk aan dat wat er ónder gelegen is. Wanneer we dus de
door de gestreepte lijn voorgestelde stroom uit fig. 217 met een draaispoelmeter
meten, dan wijst dit instrument niets aan. Dit is eigenlijk vanzelfsprekend, als men
bedenkt, dat de krommen, waaruit de gestreepte lijn opgebouwd werd, ieder voor
zichzelf óók zuivere wisselstromen zijn, dat wil dus zeggen, dat de gemiddelde waarde
van elk dezer afzonderlijke stromen eveneens nul is.

Omdat de gestreepte lijnen in de figuren 216 en 217 wel veel op een sinuslijn ge
lijken, maar toch niet volkomen die vorm bezitten, zegt men, dat ze — ten opzichte
van de sinuslijn — „vervormd" zijn.
Deze vervorming, die de aanwezigheid van één of meer harmonischen tot gevolg
heeft, drukt men uit in de verhouding van de amplitudo van de harmonische
tot de amplitudo van dé oorspronkelijke (onvervormde) sinus. De vervorming wordt
gemeten in procenten en aangeduid met de letter d *), die de ,.vervormingsfactor"
heet.
Duidt men de amplitudo van de onvervormde sinuslijn, dus. eigenlijk van de (eerste)
harmonische, aan met A,, en die van de tweede harmonische met A2» dan is de
procentuele vervorming — indien alléén de tweede harmonische aanwezig is —■
gelijk aan:

■*) Eerste letter van het engelse woord rdistorsion", dat -vervorming" betekent. In het duits ge
bruikt men de letter K en noemt dit de „Klirrfactor”. (Klirren = rinkelen of kletteren.)
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Zo lezen we, in de figuren 216 en 217, voor de amplitudo’s van de grondfrequentie
15 mm af, terwijl de amplitudo van de tweede harmonische in beide figuren 2,5
mm bedraagt; de vervorming, veroorzaakt door de tweede harmonische, is dus in
A,
2 5
beide gevallen gelijk aan: d., - ’ • 100 ~
’ .100=16.7%.
A|
15
In fig. 215 is, om de vervorming beter te doen uitkomen, de amplitudo van de
tweede harmonische even groot gekozen als die van de grondfrequentie. Hieruit
volgt dus onmiddellijk, dat in fig. 215c, de vervorming, veroorzaakt door de tweede
harmonische, gelijk is aan 100%.

In de practijk komt vaak een vervorming voor, die veel gelijkenis vertoont met de
gestreepte lijn uit fig. 217. Echter verschilt de
werkelijke vervorming met die uit fig. 217
hierin, dat de tijdlijn door de vervormde lijn
nu wèl in twee gelijke stukken verdeeld wordt.
(Zie fig. 218, waarin de rechte lijn A B even
lang is als B C-) Deze vervorming doet ons
tijd denken aan een sinusoïde, die aan één zijde
afgeplat is.
Het is zeker niet moeilijk in te zien, dat in
fig. 217 de stukken, waarin de tijdlijn door
Fig 218.
de gestreepte lijn verdeeld wordt, óók even
groot te krijgen zijn, nl.' door er — over de
geheele linie — een gelijkstroomcomponent bij op te tellen. Deze
gelijksrroomcomponent moet tot dit
doel even groot zijn als de amplitudo
4
van de tweede harmonische. Een en
ander blijkt uit fig 219, waarin, op
de tijdstippen 0u, 180“ en 360°, de
tijd
amplitudo van de tweede harmonische
A,
(4._,) en de gelijkstroomcomponent
(/) elkaar juist opheffen. Ook voor
de andere tijdstippen is de optelling
Fig. 219.
gemakkelijk in de figuur te volgenZo is, na | periode (van de grond
en na J periode gelijk
frequentie), de vervormde stroom gelijk aan
aan A}
A2 —l- Omdat echter / en A2 even groot gekozen zijn, mogen we
hier / door A2 vervangen, in welk geval de amplitudo’s van de vervormde stroom
gelijk zijn aan A , 4~ 2 A2, respectievelijk A\ — 2 A2-

A, + A2 + l

We willen dit eens toepassen op fig. 218 *). Daarin is de positieve amplitudo
20 mm en de negatieve 12 mm. Derhalve geldt: 20 = A , 4~ 2 A.-, en 12 = A , - 2A
Door optelling van beide vergelijkingen vinden we, dat 2 A , = 32, dus A, = 16 mm;

1) De vervormde stroom in fig. 2tS komt in grootte en vorm volkomen overeen met de gestreepte
lijn in fig. 219.
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aftrekking geeft: 4 A2 - 8. dus A.> =2 mm . De vervorming, veroorzaakt door de
tweede harmonische, blijkt derhalve gelijk te zijn aan :

d2 =

A
21|

2
• 100 = . — . 100 = 12.5 % •).
10

Uit een en ander is ons dus gebleken, dat een wisselstroom, die, wat vorm betreft,
overeenkomt met een sinusoïde, die aan één zijde afgeplat is, ontbonden kan wor
den in een zuivere sinusstroom plus zijn tweede harmonische plus een gelijkstroomcomponent 2).
Behalve door de tweede harmonische, kan ook door de derde harmonische vervor
ming ontstaan. Bedoeld wordt eigenlijk, dat — onder bepaalde omstandigheden ■—
de stroom in een schakeling een vervorming kan ondergaan, welke terug te voeren
mwezigheid van een derde harmonische. Onderstelde vervorming is in
is tot de aanwezigheid
fig. 220 met de gestreepte lijn aangeduid. Het valt onmiddellijk op, dat deze ver
vormde stroom de schijn wekt, alsof het een sinusstroom was, die aan twee zijden
afgeplat is 3).
Zo lang de vervorming uitsluitend tot de
aanwezigheid van een derde harmonische
terug te voeren is, kan de vervormingsfactor weer op eenvoudige wijze in een
formule uitgedrukt worden. Men schrijft
dan nl.:

= ^-100%

Fig. 220.
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Hierin stellen A x en A3 weer de amplitudo’s
voor van de grondfrequentie, respectievelijk
van de derde harmonische. In fig. 220 is
is 3 mm, derhalve is de vervorming hier gelijk aan

gelijk aan 20 mm e
.ƒ ‘ 3
3
d.3 = /'• 100
- -100= 15%.
~ zu
20
/i |
Ook in ditgeval is het niet moeilijk om omgekeerd, uit de vervormde stroom, de
procentuele vervorming af te leiden, althans, wanneer die vervorming geschiedt
volgens fig. 221. Het blijkt nl., dat dan de amplitudo van de vervormde stroom
j.
(zowel de positieve als de negatieve) gelijk is aan A ( - A 3 ; immers, na -Jen n^i J
periode van de grondfrequentie zijn A
A {j en A:i juist tégenfazig.
Om At en A
.43 afzónderlijk te kunnen bepalen, hebben we nog een tweede vergelijking nodig en die vinden we, door de vervormde stroom na 30° van zijn periode
te beschouwen (dit ene moment is in fig. 220 aangegeven). Op dit tijdstip is de
momentele waarde van de oorspronkelijke (onvervormde) sinusstroom gelijk aan:
hnom. = ó/iarv. • sin 30". Daar sin 30° gelijk is aan 0,5, is op dit tijdstip de momentele
waarde van de oorspronkelijke sinusstroom juist de helft van zijn amplitudo, dus
gelijk aan 0,5 A,.

A,

1) Zooals uit dit voorbeeld blijkt, wordt, in de formule voor de vervorming de gelijkstroomcomponent niet meegerekend.
2) Natuurlijk is niet iedere eenzijdig-afgeplatte stroom zo eenvoudig te ontbinden, maar wèl zullen
genoemde componenten altijd de hoofd-oorzaak van de vorming zijn.
3) Om de vervorming beter te doen uitkomen, is de amplitudo van de derde harmonische rijkelijk
groot gekozen; dit is de oorzaak van de ..indeukingen” van de streepljjn. In werkelijkheid is de
derde harmonische meestal zwakker, waardoor de vervorming meer op een „afplatting” gelijkt. •
(Zie fig. 221).
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Uit de figuur blijkt zonder meer, dat op ditzelfde tijdstip de momentele waarde van
de derde harmonische gelijk is aan haar topwaarde, dus aan A :r Derhalve is na
30’’ de momentele waarde van de vervormde stroom gelijk aan 0,5/1! -j-A:i. We
beschikken nu over twee onafhankelijke
vergelijkingen en kunnen daaruit A j en
A ■■ oplossen.

Ter toelichting van een en ander dient
fig. 221. Hierin is een — aan twee kanten
afgeplatte — wisselstroom afgebeeld. De
momentele waarden, na 30’ en na 90°, zijn
met loodlijnen aangegeven; hun lengten
zijn 12 mm, respectievelijk 18 mm. Onze
vergelijkingen luiden dus: 0,5/1 j -J- A3 — 12
Fig. 221.
en A ] - A 3 = 18. Optelling geeft: 1,5 A j =
= 30, dus R | = 20 mm. Deze waarde gesubstitueerd in de tweede vergelijking, geeft:
20—zl , = 18, waaruit volgt, dat A:i = 2 mm.
De vervorming, veroorzaakt door de derde harmonische, is nu gelijk aan;
t/jd

d. =

T-100= on
At

20

. 100= 10 % ').

Uit de beide te voren behandelde voorbeelden (fig. 219 en fig. 220) valt af te leiden,
dat de afplatting van een sinuslijn aan één kant, terug te voeren is tot de aanwezigheid
van een tweede harmonische, terwijl een afplatting aan twéé kanten wijst op de
aanwezigheid van een derde harmonische.

De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat een vervorming zodanig plaats
vindt, dat er zowel een tweede als een derde harmonische aanwezig zal zijn. In
zo'n geval detineert men de vervormingsfactor als de verhouding, tussen de wortel
uit de som van de kwadraten der amplitudo’s van de- afzonderlijke harmonischen en
de amplitodo van de eerste harmonische. In een formule uitgedrukt;
~4~

d=

3 ’’
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Zouden er nóg meer harmonischen zijn, dan worden de kwadraten van hun amplitudo’s,
op overeenkomstige wijze, bij de andere kwadraten (onder het wortelteken) opgeteld.

Behalve de reeds afgebeelde, betrekkelijk eenvoudig vervormde stromen, komen ook
stromen voor, die veel meer van de sinusvorm afwijken. Een voorbeeld hiervan is
de stroom, die optreedt in een genererende zendI
buis. Deze verloopt meestal overeenkomstig fig.222.
Zo’n stroom doet denken aan een sinusstroom,
die, gedurende de negatieve periodehelften, onder
o
drukt is. In werkelijkheid echter duren, bij een
t
T
zendbuis, de stroomloze tijdvakken in het alge
Fig. 222.
meen langer dan de tijdvakken, gedurende welke
‘er wél stroom vloeit. (In de figuur tweemaal zo lang.)

■

1) Natuurlijk wordt niet bij iedere aan twee kanten afgeplatte wisselstroom de vervorming <u7sl uitend door de derde harmonische bepaald, maar omgekeerd wijst de afplatting aan twéé kanten
wel altijd op de aanwezigheid van een derde harmonische, die dan meestal de hoofdoorzaak van
de vervorming is.
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Het zou ons te ver vosren,
voeren, om ook in deze figuur
alle harmonischen met formules
fig
af te leiden. Het is voldoende, wanneer men zich van de aanwezigheid van dey bebelangrijkste harmonischen een voorstelling kan maken. Op ’t eerste gezicht lijkt
dat niet zoo eenvoudig, omdat het gehele stroombeeld bóven de tijdlijn gelegen is.
We herinneren er echter aan, dat de gemiddelde waarde van de stroom uit
fig. 222 de „gelijkstroomcomponent” is van die stroom. Daar de toevoeging van
een gelijkstroom het stroombeeld in een richting (loodrecht op de tijdlijn) omhoog
doet verplaatsen, zie fig. 210 en 211, zal de onttrekking van diezelfde gelijkstroom
component een even grote verplaatsing naar omlaag ten gevolge moeten hebben;
we krijgen dan fig. 223.
Deze nieuwe figuur doet denken aan een aan
één zijde afgeplatte sinus, waarbij het tevens
opvalt, dat de stukken, waarin de tijdlijn ver
o
miimiimniii ümïïïïfiümüF
deeld wordt, niet even lang zijn. De afplatting
aan één zijde verraadt de aanwezigheid van
een tweede harmonische, die zeker krachtig
moet zijn, gezien de duidelijk zichtbare af
platting. Behalve deze tweede harmonische zijn er nog veel meer harmonischen
aanwezig. De belangrijkste (de eerste vier nl.) zijn in fig. 224 afgebeeld, te zamen
met de oorspronkelijke (vervormde) stroom en zijn gelijkstroomcomponent. In deze
figuur zijn de harmonischen aangegeven met 1, 2, 3, 4 en de gelijkstroomcomponent
met /; de vervormde (oorspronkelijke) stroom is aangegeven met de dikke lijn.

k

A

Wanneer men nu, voor verschillende tijdstippen, de momentele waarden van 1, 2,
3, 4 en / bij elkaar telt, zal men tot de conclusie moeten komen, dat de verkregen
uitkomst op ieder tijdstip nagenoeg overeenkomt met de waarde, die de vervormde
stroom op het beschouwde ogenblik bezit *).

Fig. 224.

Men zal zich nu misschien nog afvragen, hoe het mogelijk is, om uit de opgewekte
stroom, die in fig. 222 afgebeeld is, de grondfrequentie (of een bepaalde harmonische)
*) Wanneer er geringe afwijkingen gevonden worden, dan komt dit, doordat er nog méér har
monischen zijn, die echter in de figuur niet getekend zijn. Men vergisse zich vooral niet in de
ligging van de tijdlijn; ten opzichte dóArvan moet alles gemeten worden.
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naar voren te brengen. Dit gaat echter zeer eenvoudig, nl. door gebruik te maken
van een afgestemde kring, die tot dat doel ingesteld moet worden op de frequentie,
die men naar voren wenst te brengen.
Een aanschouwelijke voorstelling van een manier (als experiment bedoeld), om alle
harmonischen, die in fig. 224 getekend zijn, afzonderlijk te laten optreden, geeft fig.
225. Daarin zijn vier zeefkringen aangebracht. De bovenste staat afgestemd op de
grondfrequentie (ƒ,) en laat dus alleen deze
door. De volgende zeefkring staat
afgestemd op 2*fM en
laat dus alléén de tweede
harmonische door, enz.
Daar zeefkringen geen
■45^-aaaa^
\7
gelijkstroom doorlaten,
is bovendien een ohmse
A/W^
weerstand aangebracht,
waar langs de gelijk</?AA/VV
stroomcomponent
zijn
weg vindt.
iiiiimniiniiihmiuiiui
-------- TJ’U—In het practische geval,
Fig. 225.
waarop ons voorbeeld
betrekking heeft (de zendbuis), stelt men altijd slechts belang in één enkele wisselstroomcomponent (in de meeste gevallen is dit de grondfrequentie). Fig. 226 laat
. zien, hoe in werkelijkheid die grondfrequentie, met behulp van een sperkring, uit de
vervormde stroom naar voren gebracht wordt. Deze sperkring staat afgestemd op
fo, waardoor, tussen de punten a en b, een sinusvormige wisselspanning ontstaat
met frequentie
Andere wisselspanningen treden tussen a en b niet op en natuurlijk
evenmin een gelijkspanning.
Het zal voor velen misschien onverklaarbaar zijn, dat tussen a en b een zuivere
sznusspanning ontstaat, ondanks het feit, dat door
de impedantie van de parallelschakeling een stroom
vloeit, die niet in het minst op een sinuslijn gelijkt!
De verklaring is echter eenvoudig, wanneer men
SE I -*1»w‘!a K bedenkt, dat we het woord „impedantie” hier
alleen maar mogen gebruiken met betrekking tot
de (op - zichzelf - sinusvormige) grondfrequentie,
b
want daarop staat de sperkring afgestemd en
alleen daarvoor gedraagt de parallelschakeling
Fig. 226.
zich als een „impedantie”. Dit sluit tevens in,
dat er voor iedere andere frequentie (dus ook voor de harmonischen) géén impedantie tussen 'a en b bestaat en daarom treden er voor de harmonischen evenmin
wisselspanningen tussen a en b op. Men zou ook kunnen zeggen, dat — mits de
,,kortsluiting” voor de harmokring op f„ afgestemd staat — tussen a en b een „kortsluiting
nischen bestaat.
Zouden we echter de parallelkring daarna gaan afstemmen op de tweede harmonische, dan v<erdwijnt de in de figuur aangegeven wisselspanning tussen a en b en
treedt daarvoor een nieuwe wisselspanning in de plaats (eveneens sinusvormig) met
een frequentie

A , A
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In verband met de schakelingen, die afgebeeld zijn in de figuren 225 en 226, zou
daar ook de naam „filter” op zijn plaats zijn, omdat we die naam gebruiken voor
de inrichting, waarmee een bepaalde frequentie van andere frequenties afgezonderd
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wordt. Zo zijn dus de zeefkringen in fig. 225 en de sperkring in fig. 226 op te
vatten als electrische [liters.
In het algemeen onderscheidt men drie soorten filters, te weten: „onderdoorlaatplters", „bovendoorlaatplters" en „bandplters".
Met ,,onderdoorlaat wordt bedoeld, dat het filter alle frequenties doorlaat, die ónder
een zekere grensfrequentie gelegen zijn.
Een „bovendoorlaatfilter doet juist het tegengestelde; dit laat -— vanaf een bepaalde
grensfrequentie — alle frequenties door, die daar bóven gelegen zijn.
De naam „bandfilter' zegt, dat het filter een bepaalde frequentieóand van andere
frequenties afzondert. Dit doen b.v. de afstemkringen in de figuren 225 en 226Hoewel, volgens de betekenis van het woord, iedere afgestemde kring eigenlijk een
„bandfilter" is, is het in de practijk niet gebruikelijk, om één enkele C-L keten met
deze naam aan te duiden ‘).

<1

Een schematische voorstelling van een onderdoorlaatfilter is afgebeeld in fig. 227.
De werking is gemakkelijk te begrijpen; immers, hoe hoger de frequentie van een
stroom is, des te moeilijker zal deze door de zelfinductiespoelen gaan, des te ge... .aaaA »
> AAM makkelijker daarentegen door de condensatoren.
VWjvWj
ywr T
j
Qe hoge frequenties worden derhalve, via de
“
"«p
°°°
p
Cs, om de belastingsweerstand heen geleid,
terwijl de lage frequenties, via de L's, juist
door de belastingsweerstand heen gaan. Waar
Fig, 227. 2)
de afscheiding tussen „hoog” en „laag" ligt,
hangt in ieder afzonderlijk geval van de electrische waarden van het filter af, evenals hierdoor bepaald wordt, in welke mate één
„sectie" van het filter de ongewenste frequenties verzwakt. De volkomen afzondering
van de gewenste groep zal (theoretisch) eerst na een oneindige rij secties plaats
vinden, maar de ervaring leert, dat het resultaat na één of twee secties reeds zeer
bevredigend is.
Om het effect van zo’n filter aan te tonen, is in fig. 228 een stroombron (G) afgebeeld, die een vervormde stroom opwekt; het verloop van deze stroom toont

<£

I

Fig. 228. 2)

I

1) Op het bandfilter komen we in dl. 3 nog terug.
2< Met de in deze figuur onder elkaar getekende sinusoïden (in de generator, wordt bedoeld, dat
hij sinusstromen met veraehillende frequenties opwekt.
15
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oscillogram a. Na het passeren van één filtersectie is de stroom opnieuw gefoto
grafeerd; het resultaat is afgebeeld in oscillogram b. Na opnieuw een filtersectie
doorlopen te hebben is de stroom wederom gefotografeerd; zie oscillogram c. Het
blijkt, dat de vervormde stroom reeds nu vrijwel van al zijn harmonischen ontdaan
is, want zijn stroomvorm in het derde oscillogram is van een zuivere sinusoïde niet
meer te onderscheiden *).

Het is gemakkelijk in te zien, dat de werking van het onderdoorlaatfilter uit fig. 227
verandert in een 6ot»endoorlaatfilter, wanneer men de condensatoren en de spoelen
van plaats verwisselt (zie fig. 229). Immers, hoe lager een frequentie is, des te
gemakkelijker zoekt deze zijn weg over de
zelfinductiespoelen; daarentegen zullen de
wisselstromen met hoge frequenties hun weg
gemakkelijker over de condensatoren vervol
gen, om ten slotte door de belastingsweerstand
Fig. 229.
te gaan.
De filters, zoals we die later in verschillende
schakelingen zullen aantreffen, zijn meestal enkele secties. Voorbeelden daarvan
waren reeds de schakelingen in de figuren 212 en 213.

Ten slotte het „danc/filter”. Dit is — volgens de betekenis van het woord — een
filter, dat een bepaalde frequentie b a n d van andere frequenties afzondert. Eigenlijk
is dus iedere gewone afstemkring, die uit een spoel en een condensator bestaat (hetzij
in serie, hetzij parallel), een bandfilter. In de practijk wordt echter onder een ,,bandfilter” een meer geperfectioneerde afsteminrichting verstaan, die uit twéé-aan-elkaargekoppelde afstemkringen bestaat. In een volgend hoofdstuk (dl. 3) komen we op
de werking van zulk een bandfilter nog terug.
Samenvatting:

Iedere stroom, die niet-sinusvormig verloopt en waarvan de gemid
delde waarde nul is, kan, ongeacht zijn vorm, ontbonden worden in
sinusvormige componenten. Als de gemiddelde waarde niet nul is,
bevat de stroom, behalve sinuscomponenten, bovendien nog een
gelijkst roomcomponent; deze laatste wordt gemeten met een
draaispoelmeter.
De frequenties van de sinuscomponenten, die een vervormde stroom
bevat, zijn steeds veelvouden van de grondfrequentie. Die veel
vouden noemt men hogere harmonischen (kortweg harmonischen).
Het beeld van de grafische voorstelling van een stroom, waarvan
de verandering niet-sinusvormig plaats vindt, wordt bepaald door
het rangcyfer, de sterkte en de faze der harmonischen.
„Vervormd” is een stroom, indien deze één of meer (ongewenste)
harmonischen bevat. De „vervormingsfactor” drukt — op een
bepaalde manier — de verhouding uit, die er bestaat, tussen de
amplitudo(s) van de stroom die de vervorming veroorzaakt, en de
amplitudo van de onvervormde stroom.

Indien een sinusoïde aan één zyde afgeplat wordt, dan heeft deze
vervorming hoofdzakelyk het optreden van een tweede harmonische
plus een gelijkstroomcomponent tot gevolg.

*) De afgebeelde stroomvormen zijn originele oscillogramnien, die het resultaat zijn van een practisch uitgevoerde meting. (Zie noot pag. 136.)
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Indien een sinusoïde aan twéé zydcn afgeplat wordt, dan heeft
deze vervorming lioofdzakelijk het optreden van een derde harmo
nische tot gevolg.

Wanneer een vervormde stroom één of meer harmonischen bevat,
dan is het mogelyk om, met behulp van een afgestemde kring,
iedere gewenschte harmonische er uit te halen.
„Filter” is de algemene benaming voor een inrichting, waarmede
bepaalde frequenties uit andere frequenties afgezonderd worden.
Men onderscheidt filters voor önder-doorlaat; voor bóven-doorlaat
en voor de afzondering van een bepaalde frequentieband.
§ 45.

Iets over het geluid.

Tot de wisselstromen, die niet sinusvormig verlopen, behoren eveneens die, welke
voortgebracht worden door geluidstrillingen, afkomstig van spraak of muziek. Ook
deze wisselstromen zijn niet meer door één enkele sinuslijn voor te stellen. Hun
oscillogrammen vertonen de meest ingewikkelde figuren, die bovendien voortdurend
aan verandering onderhevig zijn. Een voorbeeld van een zeer eenvoudig en constant
geluid toont het oscillogram in fig. 231.

werd. nu zonder meer wel inzien, dat zo'n
Men zal, na hetgeen hiervóór behandeld werd,
geluidskromme ontbonden kan worden in een grondfrequentie en een aantal harmonischen. De vraag rijst echter, welke betekenis aan die afzonderlijke frequenties
gehecht moet worden, in verband met het voortgebrachte geluid.
De ervaring heeft geleerd, dat aan ieder geluid drie begrippen verbonden zijn, nl.:
de ,,sterkte", de „toonhoogte" en het ,,karakter".
De ..sterkte’’ van het geluid wordt bepaald door de amplitudo's van de geluidstrilling; hoe groter die zijn, des te krachtiger is de indruk, die het geluid op ons
gehoor maakt.
Wat betreft de verschillen in geluidsterkte, werd in § 41 reeds opgemerkt, dat
het niveau van het sterkste geluid ca. 120 db boven dat van het zwakste geluid
gelegen is. Op ons gehoor maakt die verhouding dus een indruk als 120-maal zo sterk.
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De ..toonhoogte" van het geluid wordt bepaald door de grondfrequentie van de
geluidstrilling, die daarom meestal aangeduid wordt met de naam „toonfrequentie".
Wanneer we ons het geluid eens ontdaan denken van al zijn harmonischen, zodat
alleen nog maar de grond- of toonfrequentie overblijfc, dan bepaalt het aantal hertz
van déze frequentie dus blijkbaar de hoogte van de toon. De gevoeligheid van
ons oor is niet bij alle toonhoogten gelijk. Metingen hebben aangetoond, dat de
gevoeligheid het grootst is voor middelmatige frequenties, of zooals men wel zegt,
in het ..middenregister"-, daarentegen neemt de gevoeligheid van het oor af. naar
mate de toonfrequentie lager èn naarmate deze hoger wordt. Overigens zijn de
„gehoorgrenzen", d.w.z. de frequenties (laagste en hoogste), waar onder en waar
bóven we niets meer horen, voor iedereen anders; somige mensen horen tot meer
dan 15000 Hz, anderen daarentegen horen nog niet tot 10000 Hz. In berekeningen
wordt daarom de bovenste gehoorgrens vaak op 10 kHz. afgerond.
De laagst hoorbare toon heeft een frequentie van ongeveer 25 Hz. Daar beneden
gaat het begrip „toon" voor ons verloren. Om enige indruk te krijgen van het
toonbereik van een instrument, vermelden we de piano, die een laagste toon van
circa 27 Hz en een hoogste toon van ongeveer 4000 Hz voortbrengt. (Zie fig. 230.)
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Het „interval” is een begrip, dat betrekking heeft op twéé tonen; men verstaat
hieronder het quotiënt van hun toonfrequenties. Een bekend interval is het „octaaf",
waarbij de frequentieverhouding 2 op 1 is De hoogste toon van een octaaf heeft
dus steeds twéémaal de frequentie van de laagste. Wanneer we de frequentie van
de laagst hoorbare toon op 25 Hz aannemen en negen octaven naar boven klimmen
(octaafsgewijze), dan krijgen we dus de reeks 25, 50, 100, 200, 400 , 800, 1600, 3200,
6400, 12800 Hz. Hieruit en uit de te voren genoemde gehoorgrenzen, blijkt, dat het
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Fig. 230.

menselijk gehoor ongeveer negen octaven omvat. Om enige indruk te geven van
het begrip ,,toonhoogte”, is in fig. 230 het toetsenbord van een piano afgebeeld.
Bij de toetsen, die de toon ,,a” geven, is de frequentie van de toon vermeld.

i
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Wanneer men een of ander verschijnsel, dat een functie is van de toonfrequentie,
grafisch voorstelt, dan moet die toonfrequentie langs de horizontale as uitgezet
worden. Het is daarbij gebruikelijk om de frequentieverdeling langs die as steeds uit
te zetten in octaven. Zo’n verdeling in octaven wordt een „toonschaal'' genoemd.
Een voorbeeld van een toonschaal is dus de te voren genoemde getallenreeks.
Ten slotte kent men aan een geluid het begrip ,,karakter” toe *). De toekenning van
dit begrip is een natuurlijk gevolg van de eigenschap van ons oor, om tonen, die
wél dezelfde hoogte bezitten, maar door verschillende instrumenten voortgebracht
worden, van elkaar te kunnen onderscheiden. W'anneer b.v. iemand de z.g. „kamer
toon a” (435 Hz) blaast op een fluit en daarna wordt dezelfde „a” met een viool
voortgebracht, dan zal iedereen, zonder de instrumenten te zien, hun geluiden van
elkaar kunnen onderscheiden. Wij vinden dat heel gewoon, maar goed beschouwd
zit er toch wel iets ongewoons in, want beide tonen hebben immers dezèlfde „fre
quentie”! Er moet daarom blijkbaar, behalve deze toonfrequentie van 435 Hz, toch,
nog iets anders in het geluid verborgen zitten, want zonder dit is het niet te ver
klaren, dat beide tonen een verschillende indruk op ons gehoor maken.
Deze onderstelling is inderdaad juist. Ieder geluid bevat, behalve de toonfrequentie
— die de hoogte van de toon bepaalt — bovendien
nog harmonische frequenties, die tot gevolg hebben,
dat het geluid een eigen „karakter” krijgt. In de ge
luidsleer is het gebruikelijk om deze harmonischen van
de toonfrequentie met de naam „boventonen'' aan te
duiden.
Men zal zich nu misschien nog afvragen, hoe het dan
mogelijk kan zijn, om twee instrumenten van dezèlfde
soort uit elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is echter
heel goed mogelijk, gezien het feit, dat de harmonischen
in
rangcijfer kunnen verschillen en bovendien ook nog
Fig. 231.
in grootte en in faze.
Om enfg idee te geven van een geluidskromme, is in fig. 231 het oscillogram afge
beeld van een zeer eenvoudig geluid met constante toonfrequentie. Ter verduidelijking
*) Ook gebruikt men hiervoor wel de franse benaming „timbre".
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is een tijdlijn aangegeven,
aangegeven, benevens
benevens de
de tijdsduur
tijdsduur van de periode van de grond
toon. Blijkbaar stelt de figuur dus twéé perioden van het opgenomen geluid voor.
Wanneer we onderstellen, dat de toonhoogte van dat geluid 435 Hz bedroeg, dan
komt de tijdsduur van één periode (7’)) overeen
seconde. Duidelijk is, aan
overeen met
de sterke afwijking van de sinusvorm, de aanwezigheid1 van krachtige harmonischen
te herkennen.
1 '
~
.
De belangrijkste
harmonische is hier de tweede*).
Sa men vatting:
leder geluid is opgebouwd uit een grondfrequentie en een aantal
harmonische frequenties; dienoverkomstig spreekt men van een
„grondtoon” en van „boventonen”.

•

Aan het geluid zyn drie begrippen verbonden: „sterkte”, „toonhoogte” en „karakter”. De „sterkte” wordt bepaald door de ampli
tudo’s; de „toonhoogte” door de grondfrequentie-en het „karakter”
of het „timbre” door de harmonischen of boventonen.
Het niveau van het sterkste geluid (dat ons oor verdragen kan),
ligt ca. 120 db boven het niveau van het geluid, dat nauwelijks
hoorbaar is; het is dus ca 101--maal zo sterk.
De gevoeligheid van het menselijk oor is voor middelmatige fre
quenties het grootst en neemt voor lagere èn voor hogere frequen
ties af.

Onder „interval” verstaat men het quotiënt van twee frequenties.
Een bekend interval is het „octaaf”, daarbij is de hoogste frequentie
tweemaal de laagste. (Interval = 2).
Een „toonschaal” is een frequentie-reeks die octaafsgewys opklimt.
§ 46.

Het samenvoegen van twee
Ontstaan van ,,zwevingen”.

trillingen

met gering frequentieverschil.

In fig. 232 zijn twee wisselstroomgeneratoren G, en G._, afgebeeld, die in de spoelen
L{ en ƒ>., de wisselstromen /, en i2 doen ontstaan; de frequenties van deze stromen
zullen ƒ j, respectievelijk f2 zijn. De magnetische velden, die in L , en L2 ontstaan,
worden te zamen door spoel £3 omvat. De emk, die de
beide magnetische krachtstromen in L3 induceren, wordt op
ieder tijdstip bepaald door de snelheid, waarmee de
resulterende flux verandert.
Nu is een flux <T> altijd in-faze met de stroom i, die er de
oorzaak van is. We krijgen zodoende een indruk van het
verloop van de resulterende flux en tevens van de geïnduceerde emk in I„3, indien we de meetkundige som vormen
van i, en t2. Deze meetkundige optelling kan in dit geval
echter niet steeds rechthoekig geschieden.
Omdat nl.
en
verschillend zijn, heeft de vector,
waarmee ï, voor te stellen is, een andere hoeksnelheid dan
Fig. 232.
de vector, waarmee i2 voorgesteld kan worden.
De meest eenvoudige en tevens overzichtelijke manier om it en i2 bij elkaar op te
tellen, bestaat nu hierin, dat
en i2 (met sinuslijnen voorgesteld) ónder elkaar
*) Men kan zich hiervan direct overtuigen, door de constructie uit flg. 217 ten uitvoer te brengen
en daarbij de amplitudo van de tweede harmonische even groot te nemen als de amplitudo van de
grondfrequentie.
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getekend worden; op ieder tijdstip geldt dan, dat de som der momentele waarden
van i, en ƒ , gelijk is aan de momentele waarde van de gecombineerde stroom. In
fig. 233 is een en ander afgebeeld voor twee wisselstromen, wier frequenties 11 en 13 Hz
bedragen. De optelling is gemakkelijk in de figuur te volgen; bovendien zijn voor
enkele merkwaardige tijdstippen verticale lijnen aangebracht. Op deze tijdstippen
blijkt de som der momentele stroomwaarden telkens nul te zijn. Overigens blijken
dit niet de enige tijdstippen te zijn, waarop de som der stromen nul is.

Het bijzondere van de resulterende trilling is nu hierin gelegen, dat de amplitudo’s
niet meer constant zijn, maar dat deze langzaam toe- en afnemen, hetgeen zich
tevens periodiek herhaalt. Dat dit zo zijn moet, kan men zich ook eenvoudig
voorstellen door de twee eerder genoemde vectoren om één gemeenschappelijk punt
te laten wentelen; de ene vector met een iets grotere hoeksnelheid dan de andere.
(Vergelijk deze beweging met die van de beide wijzers van een klok.) Stel, vector I
maakt b.v. 360 slagen per seconde en vector II maakt er 361 per seconde, dan zal,
na 1 slag, vector II juist 1° voor-ijlen op vector I. Na twéé slagen (van I) ijlt II
2" vóór op I, enz. Na 180 slagen van I zijn de vectoren precies tegenfazig! Dien
overeenkomstig zal de amplitudo der gemeenschappelijke trilling aanvankelijk gelijk
geweest aan de som der vectoren en na een halve seconde geleidelijk afgenomen
zijn tot hun verschil. Opnieuw na een halve seconde is hij weer geleidelijk toege
nomen tot hun som. enz. Dit inwerken van twee trillingen op elkaar noemt men
ook wel „interfereren". De benaming ..interferentie" wordt echter alleen gebruikt,
als het verschil tussen de frequenties klein is ten opzichte van de frequenties zelf.
Omdat het toe- en afnemen van de amplitudo’s

in vergelijking tot de trilling zelf

1 seconde

^m/wvwwv\MM/w
t<

1 z we ving
1 seconde

Fig. 233.

langzaam geschiedt, gebruikt men er de benaming „zweven" voor. De „ztvevingsfrequentie (fztu.) is het aantal zwevingen per seconde. Wat precies onder één „zweving"
verstaan wordt, is in de figuur aangegeven. Om de zweving beter te kunnen volgen,
is de omhullende er van met een streeplijn aangegeven. De „tijd" van /ƒ tot P> is
de „periode" van 1 zweving.
Wanneer men dit verschijnsel wiskundig vervolgt, dan blijkt, dat door samenvoeging
van twee frequenties f\ en fP een nieuwe trilling ontstaat met een frequentie ƒ,>,
die het gemiddelde is tussen ƒ, en f2, terwijl de amplitudo's van deze nieuwe trilling
veranderen met een frequentie fzw.» dis gelijk is aan het verschil tussen f{ en f.,.
Voor de samengestelde trilling gelden dus de vergelijkingen:
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Toegepast op fig. 233 vinden we voor de frequentie van de gecombineerde trilling

ll-J-13

--- 2---- — ’ 12 Hz. en voor de zwevingsfrequentie 13

11—2 Hz. Dit klopt met

de figuur, want tussen A en Z> tellen we 6 perioden van de samengestelde trilling,
derhalve 12 perioden van A tot C en daar de tijdsd uur tussen A en C 1 seconde
bedraagt, komt dit overeen met een frequentie van 12 Hz Ook de zwevingsfrequentie
komt met de formule overeen, want tussen A en C (1 sec ) treden 2 zwevingen op.
Het is niet moeilijk in te zien, dat het karakteristieke „zweven” alleen dan plaats
vindt, indien het verschil tussen de oorspronkelijke frequenties werkelijk klein is ten
opzichte van die frequenties zelf *)• Een klein verschil alléén is daarom niet vol
doende, maar het verschil moet klein zijn ten opzichte van de oorspronkelijke
frequenties. Het voorbeeld met 13 Hz en 11 Hz werd alleen om der wille van de
duidelijkheid zo gekozen In practische gevallen is het frequentie-verschil, ten opzichte
van de frequenties zelf, veel kleiner Zo zou b.v ft = 499 kHz en ƒ.,=501 kHz ,
kunnen zijn ; de zwevingsfrequentie is dan 501
499 = 2 kHz, zoodat er 2000
zwevingen per seconde ontstaan Daar de samengestelde trilling in dit geval een
501 I 499
frequentie bezit van
-- 500 kH, zal één zweving nu 250 trillingen be-

vatten. (Reken dit na.)
Het verschijnsel der zwevingen wordt in de practijk veelvuldig toegepast. Een voor
beeld hiervan is de ontvangst van ongedempte signalen. Zo'n ongedempt signaal,
waarvan de frequentie altijd zeer hoog is (vrijwel steeds hoger dan 100 kHz), kan
zonder meer voor het oor niet waarneembaar gemaakt worden. Om tot een hoor
baar iets te geraken, voegt men er, met behulp van een afzonderlijke h.f. generator,
een tweede trilling aan toe 2). De frequentie van de hulp-oscillator wordt nu zodanig
ingesteld, dat deze circa 1000 Hz verschilt met de signaal-frequentie. Het is daarbij
onverschillig, of de frequentie van de hulp-trilling 1000 Hz bóven dan wel 1000 Hz
beneden de signaal-frequentie ligt; in beide gevallen zal de resulteerende trilling 1000
zwevingen per seconde voortbrengen. Deze 1000 zwevingen per seconde kunnen in
de telefoon aanleiding geven tot het ontstaan van een toon met een frequentie van

1000 Hz •').
Daarvoor is het echter noodzakelijk, dat de zwevingen eerst worden gelijkgericht.
Men dient daarom vooral in te zien, dat de zwevingen zonder meer niet hoorbaar
zijn; het membraan van een telefoon kan immers de h.f. trillingen, waaruit de zweving
opgebouwd is, niet volgen, ook al veranderen hun amplitudo’s in l.f. tempo.

Anders staat het er voor, wanneer de zwevingen gelijkgericht zijn. Daar „gelijkrichten”
neerkomt op ..min of meer onderdrukken in één bepaalde richting ”, kunnen we de
gelijkgerichte zweving schematisch voorstellen, door b.v. de onderste helft er van
weg te laten; zo ontstaat fig. 234.
1) De afbeelding (in fig. 233) is dus niet bepaald een fraai voorbeeld te noemen van wat met
( „zweven” bedoeld wordt. De optelling van twee hoye frequenties met een gering verschil zou
echter in een kleine figuur als deze niet meer te volgen zijn.
2) Deze hulp-generator wordt, in dit verband, ook wel met de naam „ziuevingstoestel" aangeduid.
In plaats van „generator" gebruikt men eveneens de naam „oseiUator".
3) In de praktijk spreekt men kortweg van „toon-1000”.
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Beschouwt men hierin één hoogfrequente periode — in de figuur aangeduid met T —
dan is de gemiddelde stroomsterkte (in de figuur gearceerd) over dit tijdvak gelijk
aan

• i,nax., dus ongeveer

a

van de op dat tijdstip heersende amplitudo '). Maar,

A AiA A z^hiAiAA
Fig. 234.

omdat de amplitudo’s van de gelijkgerichte zweving toe- en .afnemen, geschiedt hetzélfde met de gemiddelde stroomsterkte, hetgeen verderop• in de figuur met een
streeplijn aangegeven is.
Ten slotte is deze gemiddelde (gearceerde) stroom weer te ontbinden in een gelijkstroomcomponent, plus o. a. een l.f. wisselstroomcomponent met een frequentie gelijk
aan fziu., die in ons laatste voorbeeld gelijk is aan 1000 Hz. Deze 1 f.-component is
het, die in de telefoon toon-1000 veroorzaakt.
We hebben in het bovenstaande alleen het ontstaan van een l.f. wisselstroom aan
getoond. met een frequentie gelijk aan f\
In werkelijkheid ontstaan er echter,
als gevolg van de gelijkrichting, veel meer wisselstromen, zowel laagfrequente als
hoogfrequente 2). Zo ontstaat b.v. ook een h.f. wisselstroom met een frequentie
-f-Van practisch nut voor ons zijn meestal alleen de som-frequentie ƒ, + ƒ2
en de verschil-frequentie
f.,. In het onderhavige geval b.v. stelden we alleen
belang in de verschil-frequentie, omdat die ons in staat stelt de aanwezigheid van
de (hoge) signaal-frequentie met behulp van een telefoon vast te stellen. Vanwege
de onbelangrijkheid der overige frequenties, worden meestal alleen de som- en de
verschilfrequenties genoemd. Men drukt een en ander uit, door te zeggen, dat, na
de gelijkrichting van zwevingen, behalve de oorspronkelijke frequenties, bovendien
nog som- en verschil-frequenties ontstaan.
Omdat we, in dit voorbeeld, alleen belang stellen in de (lage) verschil-frequentie en
niet in de (hoge) som-frequentie, plaatsen we parallel aan de telefoon een conden
sator van ongeveer 1000 pF (dus 1 nF). Overeenkomstig deze waarde van C en
de waarde van de zelfinductie-coëficiënt L van de telefoon 3), zullen de hoge fre
quenties hun weg zoeken via deze condensator; de lage frequenties (dus die welke
het geluid vertegenwoordigen) gaan daarentegen veel gemakkelijker door de telefoon.
We zeggen daarom ook wel, dat de telefoon „h.f kortgesloten” staat.
Men zal gemakkelijk kunnen inzien, dat bij overdrijving van de grootte van de z.g.
„telefooncondensator”, de l.f. stromen eveneens via deze condensator zullen gaan
vloeien. Plaatst men b.v. 0,1 zz F parallel aan een telefoon (of luidspreker), dan wordt
in het gehéél geen geluid meer waargenomen; met b.v. 20 nF parallel, hoort men
alleen nog maar de bas-tonen, althans, wanneer het geval betrekking heeft op de
weergave van muziek.

■1.

In het bovenstaande werd telkens gesproken over een verschilfrequentie van 1000 Hz;
dit getal wordt slechts algemeen tot voorbeeld gekozen. Men zal echter begrijpen,
dat evenzo iedere andere willekeurige verschil-frequentie verkregen kan worden,
n.1. door de frequentie, die de hulp-generator opwekt, groter of kleiner te kiezen.

__.__

1) Over een halve periode is 'n. = — . ima^ (aangenomen, dat de stroomimpulsen halve
sinusöiden zijn).
2) De oorzaak hiervan is gelegen in het verloop van de I— V karakteristiek van de gelükrichter.
3> De R van de telefoon is — ten opzichte van w L — wel te verwaarlozen.
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Van deze eigenschap wordt o.a. gebruik gemaakt bij de z.g. „interferentie-toongenerator”,
waarbij twéé h.f. generatoren gebruikt worden. De frequentie van de ene generator
is constant, terwijl de frequentie van de,andere generator veranderd kan worden,
zó, dat deze ten hoogste 20 kHz. met de eerstgenoemde (vaste) frequentie verschilt.
Als dus G, in fig. 232 een frequentie genereert van 500 kHz, dan zou de frequentie
van G., variabel moeten zijn van 500 tot 520 kHz (of van 5Ó0 tot 480 kHz).
Op de schaalverdeling van de variable condensator van G.» staat dan rechtstreeks
de verschil-frequentie genoteerd. Op die manier is het mogelijk om,
om. met behulp van
de geijkte schaal, iedere willekeurige toon voort te brengen, waarvan de frequentie ,
tussen 0 en 20 000 Hz in gelegen is.

Het zal nu ook duidelijk worden, waarom men, bij de oudere typen ontvangapparaten,
tijdens het ,,zoeken" naar een omroepzender telkens even een veranderlijk fluittoontje
te horen krijgt, op het moment, dat de afstemming van een station gepasseerd wordt.
Met zo’n ontvangapparaat wekt men nl. — alleen tijdens het zoeken naar de ge
wenste zender — een h.f. trilling op, die verandert, wanneer aan de afstemcondensator gedraaid wordt. Zodra nu, tijdens het draaien aan de afstemcondensator, de
frequentie, die de ontvanger genereert, bijna gelijk is aan de frequentie van een zender,
dan wordt een interferentietoon gehoord *) De frequentie van deze toon zal dan
gelijk zijn aan f(,sc. - fsign. (of omgekeerd).
Omdat men aan de afstemcondensator (tijdens het zoeken) blijft draaien, verandert
de ƒ,se., dus eveneens de interferentietoon. Is fOsc. even groot als fsign.> dan verdwijnt
de fluittoon ; wordt daarna fosc. kleiner dan fsign.> dan komt de fluittoon weer terug.
Aldus heen en terug draaiende, wordt geluisterd tot de interferentietoon nul is; de
hulptrilling w<or^t daarna afgebroken en het ontvangapparaat staat dan op de frequentie van de zender afgestemd.

Samenvatting:
Indien twee trillingen, die onderling een gering frequentieverschil
bezitten, met elkaar interfereren, ontstaat een nieuwe trilling,
waarvan de frequentie het algebraïsch gemiddelde van de oorspron
kelijke frequenties is, terwijl de amplitudo’s periodiek toe- en afne
men (zweven).
Het aantal zwevingen per seconde is steeds gelyk aan het verschil
der samengevoegde frequenties.
»
Men spreekt alleen van zwevingen als het frequentieverschil klein
is ten opzichte van de frequenties der trillingen zelf.
Het zwevingsverschynsel wordt toegepast bij de ontvangst van
ongedempte trillingen (golven); daartoe wordt aan de ongedempte
signaaltrilling een (eveneens ongedemptê) hulptrilling toegevoegd,
die met de signaaltrilling ca. 1000 Hz verschilt.
Nadat de zwevingen gelijkgericht zijn, ontstaan bovendien som- en
verschil-frepuenties; de eerste worden om de telefoon heen geleid,
de laatste gaan door de telefoon en veroorzaken een „interferentie
toon”. Zónder gelijkrichting ontstaat géén interferentietoon!
Een andere toepassing van het zwevingsverschynsel is de „interferentie-toongenerator”.
Bij de oudere typen ontvangapparaten wordt het zwevingsverschynsel toegepast als hulpmiddel bij het „zoeken” naar de gewenste
omroepzender.
*) Ieder ontvangapparaat bevat nl. steeds een gelükrichter, die, in verband met het doel, waar
voor hij gebruikt wordt, een „detector" genoemd wordt.
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§ 47.

Het samenvoegen van hoog- en laagfrequente wisselstromen. Ontstaan
van zijbandfrequenties.

Dit geval heeft betrekking op het modulatie-proces bij telefoniezenders. De eigenlijke
schakeling van de telefoniezender komt pas later ter sprake; we willen hier alleen
het ontstaan van'de „frequentieband” van een telefoniezender bespreken.
Ter toelichting zij opgemerkt, dat iedere telefoniezender hoofdzakelijk uit twee delen
bestaat: 1‘*. de z.g. „generator”, die ononderbroken een h.f. trilling opwekt, dus
ook, wanneer er niet in de microfoon gesproken wordt; 2'. de „modulator”, hetgeen
een inrichting is. die l.f. trillingen, afkomstig van de spraak (óf muziek) versterkt en
daarna toevoert aan de generator.
De h.f. wisselstroom — van het generatordeel — doet een ethertrilling (of ethergolf)
ontstaan, die met de naam „draaggolf' aangeduid wordt. Deze trilling is, zo lang
er niet gemoduleerd wordt, ongedempt: haar amplitudo's zijn dan dus steeds even
groot.
De l.f. wisselstromen, die de modulator ontwikkelt, zijn op zichzelf niet in staat
ethertrillingen op te wekken, want als dat wel zo was, zou, met de enkele modu
lator, de zender compleet zijn en dan was het generatordeel overbodig.
De zaak is echter deze, dat ethergolven uitsluitend door h.f. trillingen kunnen ont
staan. Hieruit volgt, dat getracht moet worden, de l.f. spraaktrillingen op de een of
andere manier in de h.f. trilling van het generatordeel op te nemen. In dat geval
zullen de uitgezonden ethergolven — zij het ook indirect — de spraakfrequenties in
zich verbergen.

Een manier om het gestelde doel te bereiken is hierin gelegen, dat men de l.f.
trillingen van de modulator toevoegt aan de kring, waarin de h.f. trillingen opgewekt
worden, anders gezegd, dat men de l.f. trillingen van de modulator toevoegt aan de
zendbuis. Deze verwerkt de beide trillingen nl. op een zodanige wijze, dat er van
zelf som- en verschilfrequenties uit te voorschijn komen *). Dit proces wordt ,,modulatie” van de h.f. trilling genoemd. Hieruit volgt, dat het modulatieproces zich in
de zendbuis afspeelt. Genoemde som- en verschilfrequenties blijken nu, tezamen met
de frequentie van de generator, het gewenste resultaat op te leveren, zoals hierna
in een cijfervoorbeeld zal worden aangetóond.
De gehele gang van zaken is nu als volgt voor te stellen: de zendbuis genereert
'een bepaalde (hoge) frequentie, die verband houdt met de golflengte van de zender.
De modulator versterkt de trillingen, afkomstig van de microfoon, die daarna op de
een of andere manier aan de zendbuis toegevoerd worden. De zendbuis verwerkt
het mengsel van de beide trillingen op een zodanige manier, dat, behalve de oor
spronkelijke frequenties, bovendien nog som- en verschilfrequenties ontstaan; deze
laatste worden „zijbandfrequenties” genoemd en vormen — te zamen met de oor
spronkelijke zenderfrequentie ■— de „frequentieband”, die uitgezonden wordt. Een
en ander blijkt uit onderstaand cijfervoorbeeld.
We nemen tot voorbeeld een zender, die een frequentie genereert van 300 kHz ■),
waarbij we veronderstellen, dat de modulator op een gegeven moment slechts één
enkele frequentie aan de zendbuis toevoert, b.v. 2000 Hz (2 kHz).
In de kring, waarvan de zendbuis deel uitmaakt, ontstaan dan, behalve de oorspron
kelijke frequenties van 300 kHz en 2 kHz, bovendien nog de som-frequentie 302 kHz
en de verschilfrequentie 298 kHz.

n De oorspronkelijke frequenties zélf blijven daarbij ook bestaan.
2) Later zal blüken, dat dit overeenkomt met een ,,golflengte" van 1000 m.
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Zetten we deze frequenties langs een horizontale lijn uit, die in kHz verdeeld is,
dan krijgen we de voorstelling volgens fig. 235; de frequentie van 2 kHz komt
daarbij zó ver naar links te liggen, dat deze gefreq.(kHz)
buiten het bestek van de tekening valt.
298
300
302
We zouden nu de gehele inrichting symbolisch
kunnen voorstellen als één enkele generator, die
(tegelijkertijd) de vier genoemde frequenties opwekt. Eeni en ander is voorgesteld in
fig. 236. waarbij tevens de aimtennekring afgebeeld is. die tot taak heeft de (hoge)
frequenties uit te zenden in de vorm van ethertrillingen *).

1

ƒ 1

Fig. 235.

2 kHz
298
300 ,,
302 >>

a

b

Fig. 236.

We kunnen hierna, in verband met de overdracht
der h.f. energie van de generator aan de antennekring, de modulatie-frequentie zélf (dus in dit geval
de 2 kHz) wel verder buiten beschouwing laten;
ten eerste, omdat er voor die lage frequenties toch
geen overdracht naar de antenne plaats vindt, want
de koppeling tussen de zendbuis en de antenne
wordt gevormd door een h.f. transformator en ten
tweede, al zou er overdracht plaats vinden, dan
nog zouden die lage frequenties geen ethertrillingen
kunnen opwekken.

De afgestemde kring (tussen a en b in fig. 236) vormt — tezamen met de antennekring — de „belastingweerstand” voor de generator (dus voor de zendbuis). Omdat
deze kring op de frequentie van de zender afgestemd wordt, bestaat genoemde belastingsweerstand uitsluitend voor de frequentie-band, die de zender opwekt. Daarom
ontwikkelen alleen de hoge frequenties, dus die welke tot de frequentieband behoren,
energie in de afgestemde kring, terwijl, voor de (lage) modulatiefrequentie, tussen
a en b een kortsluiting bestaat.
Merkwaardig is het dus, dat de (laag-frequente) modulatiefrequentie zélf niet uitge
zonden wordt, maar dat deze zich laat vertegenwoordigen door twéé (hoog-frequente)
zijbandfrequenties. Deze twee bij-elkaar-behorende zijbandfrequenties liggen, voor
iedere willekeurige modulatiefrequentie, altijd symmetrisch ten opzichte van de draaggolffrequentie, dus evenveel er beneden als er boven.
Hetgeen we hierboven gezegd hebben voor de modulatiefrequentie van 2 kHz, geldt
natuurlijk ook voor iedere andere frequentie, waarmee gemoduleerd wordt. Wanneer
we ons, voor de microfoon van een zender, een geheel orkest geplaatst denken,
dan komen er tegelijkertijd een zeer groot aantal frequenties uit de modulator en
dan ontwikkelt de zendbuis, naast de frequentie van de draaggolf, ook weer even
zoveel paren zijbandfrequenties als het aantal (lage) frequenties bedraagt, waarmee
op een bepaald ogenblik gemoduleerd wordt. Daarbij dient men goed in te zien, dat
twee zijbandfrequenties, die dezèlfde modulatiefrequentie vertegenwoordigen, des te
meer van de zenderfrequentie zullen verschillen, naarmate die modulatiefrequentie
hoger is. Omgekeerd zullen de zijbandfrequenties, die de lage tonen vertegenwoor
digen, dicht bij het midden van de frequentieband gelegen zijn, dus dicht bij de
draaggolffrequentie.
. .

Beschouwen we nu eens het geval, dat de zender uit ons voorbeeld tegèlijk met drie
frequenties gemoduleerd wordt, te weten: 2, 5 en 10 kHz. Dé modulatiefrequentie

*) Hoe dit geschiedt, wordt later behandeld.
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van 2 kHz doet dan de zijbandfrequenties
300 — 2 -298 kHz en 300-j-2 = 302 kHz
ontstaan. Voor de andere modulatiefrequenties vinden we de zijbandfrequenties op
300 kHz
2 kHz 298 en 302 kHz
overeenkomstige wijze. (Zie nevenstaande
300
295 en 305 „
5
tabel.)
300 „
10 „
290 en 310
Zetten we nu de frequenties, die de zender
uitzendt (7 stuks), weer langs een horizontale lijn uit, dan krijgen we fig. 237. Hierin
is zichtbaar, dat de bandbreedte van de zender, o.p het beschouwde moment,

zender- modulatiefrequentie frequentie

zijband
frequenties

draaggol ƒ frequentie
300

290

295

298. t------- A------- *302

freq.fk Hz)

305

310

------B------------- C--------

Fig. 237.

20 kHz bedraagt. Tevens zien we in de figuur, dat de beide met ..A" aangegeven
zijbandfrequenties, tezamen de laagste toon (die van 2 kHz) vertegenwoordigen.
De beide met ,,B" aangegeven zijbandfrequenties. die verder van de draaggolffrequentie
verwijderd liggen, vertegenwoordigen tezamen de geluidsfrequentie van 5 kHz. Ten
slotte worden de hoogste geluidsfrequenties (in dit geval 10 kHz) door de beide
met ,,C” aangeduide zijbandfrequenties vertegenwoordigd.
Uit § 45 is ons bekend, dat de toonfrequenties tot ruim 4000 Hz gaan, terwijl de
frequenties van de boventonen ■— de z.g. „timbrefrequenties" — natuurlijk hoger
kunnen zijn. Het zal daarom nu duidelijk zijn, dat, wanneer in een ontvangapparaat
de afstemkringen een te smalle resonantiekromme bezitten, deze kringen de frequenties,
die aan het begin en aan het einde van de frequentieband liggen, te veel zullen
onderdrukken, waardoor allereerst het timbre van de hoogste tonen aangetast wordt. Bij
nóg grotere selectiviteit gaan, behalve de timbrefrequenties, bovendien de toonfre
quenties gedeeltelijk verloren, het eerst die van de hoge tonen.

Men zal zich intussen afvragen, hoe nu aan de ontvangzijde de geluidsfrequenties
weer uit de frequentieband te voorschijn komen. Dit geschiedt wederom door middel
van gelijkrichting, waarna, zoals intussen bekend is, som- en verschilfrequenties
ontstaan.
Nemen we het eenvoudige geval uit fig. 235 weer tot voorbeeld, waar!bij, naast de
draaggolffrequentie (300 kHz), slechts twee zijbandfrequenties (298 en 302. kHz)
ontvangen worden. De gelijkrichting van 298 kHz en 300 kHz levert dan opnieuw
twee frequenties op, te weten, de som-frequentie 598 kHz en de verschil-frequentie
2 kHz.
De andere zijbandfrequentie (302 kHz.) levert, te zamen met de draaggolffrequentie
van 300 kHz, na gelijkrichting eveneens twee nieuwe frequenties op, nl. de somfrequejitie 602 kHz en de verschil-frequentie 2 kHz *).

I
t-'-

Gaan we nu eens na, over welke frequenties we (na de gelijkrichting) beschikken,
dan zijn dit — behalve de oorspronkelijke frequentie — ook nog alle som- en
verschil-frequenties. In volgorde zijn het hier dus : 2 ; 298 ; 300 ; 302 ; 598 en 602 kHz.
Van al deze frequenties stellen we op het ogenblik uitsluitend belang in de verschilfrequentie 2 kHz, want die alleen veroorzaakt in de telefoon een toon met een
*i We zouden nu ook nog de zijbandfrequenties onderling kunnen beschouwen, maar omdat het
resultaat daarvan voor ons verder van geen belang is, laten we dit achterwege.
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frequentie van 2000 Hz, dezelfde toon dus. die bij de zender de zijbandfrequenties
van 298 en 302 kHz in het leven geroepen heeft! De overige (hoge) frequenties
ontwikkelen in de- telefoon geen geluid en daar ze bovendien in de telefoon een
veel te hoge tegenstand zouden ondervinden, worden ze, met behulp van een conden
sator, om de telefoon heen geleid.
Uit bovenstaand cijfervoorbeeld is ons gebleken, dat telkens twéé bij-elkaar-behorende
zijbandfrequenties — te zamen met de draaggolffrequentie — één toonfrequentie
opleveren.
Past men hetzelfde rekenvoorbeeld toe op fig. 237, waarin, naast de frequentie van
de draaggolf. nog zes zijbandfrequenties getekend zijn, dan vinden we, dat de drie
zijbandfrequenties links van 300 kHz, te zamen met deze draaggolffrequentie (na
gelijkrichting) de geluidsfrequenties 10, 5 en 2 kHz tot gevolg hebben, terwijl de
drie andere zijbandfrequenties — rechts van de draaggolffrequentie — op overeen
komstige wijze dezèlfde geluidsfrequenties opleveren ‘). Deze drie geluidsfrequenties
gaan tegelijk door de telefoon en veroorzaken daarin de een of andere gecombi
neerde toon, die wij waarnemen als een z.g. drieklank
Ten slotte stellen we nog belang in de manier, waarop zo’n gemoduleerde draaggolf,
ten opzichte van de tijd, verandert. Eenvoudigheidshalve willen we daarbij eerst het
geval beschouwen, dat de draaggolf slechts met één enkele sinusvormige wissel
stroom gemoduleerd wordt. Dit geval is afgebeeld in fig. 238. Daarin stelt de
trilling van
tot tde ongemoduleerde (altijd ongedempte) draaggolf voor. Rechts
van tis de draaggolf sinusvormig gemoduleerd.
We zien, dat de modulatie in de figuur tot uiting kpmt, doordat de amplitudo’s van
de draaggolf toe en afnemen. -') Het merkwaardige hierbij is, dat de manier, waarop
de amplitudo’s toe- en afnemen, precies dezelfde is als de manier, waarop de stroom
verloopt, die de modulator opwekt. Laatstgenoemde vinden we dus in de figuur
terug, door de streeplijn te volgen, die als raaklijn aan de amplitudo’s getekend is.
Deze raaklijn wordt, in verband hiermee, de ,,omhullende" van de gemoduleerde
trilling genoemd.
T(H.F )

Tevens blijkt uit de figuur,
dat de gemoduleerde trilling
aan de onderkant dezelfde
1
omhullende (in spiegelbeeld)
vertoont als aan de boven
xl
kant. Blijkbaar vinden dus
_L
de
toe- en afnamen der am
t
plitudo's boven en onder de
tijdlijn steeds symmetrisch
plaats.
Overeenkomstig de indruk,
Fig. 238.
die het beeld van een ge
moduleerde trilling op ons
maakt, zegt men wel, dat de l.f. (modulerende) trilling — als gevolg van het modulatieproces — op de h.f. trilling „geënt" /is geworden.
1) Ter verkrijging van het juiste inzicht, zjj terloops opgemerkt, dat men er aan dc ontvangzjjde
dus niets van zou bemerken, wanneer aan de kant van de zender de helft van de frequentieband .
onderdrukt werd en derhalve niet werd uitgezonden.
2> In verband hiermee spreekt men ook wel van „auiplituilc-uiodiilatie'', in tegenstelling met z.g.
„frequentic-iHodulalie", waarbij de amplitudo’s even groot blijven en alleen de frequentie tijdens
de modulatie verandert. Dit laatste systeem blijft hier echter geheel buiten beschouwing.
?a

Ét*
1
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In fig. 238 is een eenvoudige (sinusvormige) modulatie beschouwd. De periode van
de ongemoduleerde draaggolftrilling is daarin aangegeven met 7’//./•■ en de periode
van de omhullende, dus van de moduleerende trilling, met 7’
Wanneer dit geval betrekking zou hebben op de in fig. 235 afgebeelde frequentieband,
dan zou de tijdsduur van Ttu\ gelijk moeten zijn aan uuhh>o seconde en dan
zou de tijdsduur van
gelijk aan
seconde moeten zijn. Dit wil zeggen,
dat in dit geval het aantal h.f. trillingen, dat de ruimte tussen de beide omhullenden
opvult, gedurende één periode van laatstgenoemde, gelijk zou moeten zijn aan 150
(immers ^55=ö\j\Po(1). In fig. 238 is dit zeker niet het geval. Deze figuur geeft
dan ook geen goede indruk van de werkelijke verhouding van het aantal h.f. tot
l.f. trillingen. Een en ander is echter opzettelijk zo afgebeeld, omdat — op de juiste
schaal getekend — de h.f. trillingen niet meer van elkaar te onderscheiden zouden
zijn. Dit blijkt duidelijk in fig. 239 die een oscillogram laat zien van een h.f. trilling
van 150 kHz die, eveneens sinusvormig, gemoduleerd is met
een l.f. trilling van 400 Hz. In deze figuur is de horizontale
afstand van top tot top (van de omhullende) dus gelijk aan
4 (',0- seconde; van de opvullende h.f. trilling zijn nu echter
geen afzonderlijke sinusoïden meer te zien.

1

Wanneer men fig. 239 eens met fig. 238 vergelijkt, dan is
duidelijk zichtbaar, dat de modulerende trilling in fig. 239
Fig 239
veel dieper op de draaggolf geënt is dan in fig. 238. Men
drukt dit uit door te zeggen, dat in fig. 239 „dieper gemodu
leerd wordt dan in fig. 238. Per definitie verstaat men onder ,,modulatiediepte” de
verhouding van de amplitudo van de modulerende stroom tot de amplitudo der
ongemoduleerde stroom. In fig. 238 zijn genoemde amplitudo's aangegeven met B,

. de modulatie-diepte. In deze fig
figuur lezen we af: B
/i
A
5 5
mm; de modulatiediepte in dit geval dus —2 = 0,5 = 50°%.

respectievelijk A; derhalve is
— 5,5 mm en A = 1 1

Wanneer men de modulatiediepte in fig. 239 meet, zal men ca. 70% moeten vinden,
Honderd procent modulatiediepte wordt gekenmerkt, doordat de amplitudo's van de
draaggolf geheel afnemen tot nul en toenemen tot de dubbele waarde (zie fig. 240).
Ook van dit geval is een oscillogram afgebeeld, n.1. in fig. 241; dit stelt dezelfde
draaggolf voor als in fig. 239, echter is de sterkte van de modulerende stroom
zodanig opgevoerd, dat zijn amplitudo even groot is geworden als de amplitudo
van de draaggolf. De modulatiediepte is in fig.. 241 dus evenals in fig. 240 100%.
Zou men de modu
lerende stroom nu
nóg sterker gaan
maken, dan zou de
amplitudo van de
omhullende groter
moeten zijn dan die
t van
de draaggolf.
Voor zover het de
toename van de
draaggolf-amplitu
do’s betreft, is dit
(tot
een zekere
Fig. 240.
grens) wel mogelijk,

w
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maar wat betreft de afname kan deze toch niet kleiner dan nul ‘worden. Er treedt
daarom in zo’n geval een toestand in,
waarbij de zendbuis gedurende korte
tijdvakken in het gehéél geen trilling
meer opwekt; men zegt dan dat er
„over-modulatie' plaats vindt. Ook van
dit geval is, in fig. 242, een oscillogram
afgebeeld.

In de bovenstaande afbeeldingen had
de modulerende trilling steeds een regel
matige sinusvorm. Men zal echter be
grijpen, dat bij modulatie met spraak of muziek, de omhullende de meest willekeurige
gedaante aanneemt en bovendien voortdurend aan verandering onderhevig is. Immers,
in dat geval is de bandbreedte van de zender een veranderlijke grootheid, terwijl
tevens de modulatiediepte dan telkens anders is *).
Hoe willekeurig echter de omhullende ook verlopen mag, steeds blijft gelden, dat de
omhullenden, ónder en boven de tijdlijn, eikaars spiegelbeeld blijven vormen.
Om ook hiervan de werkelijkheid te tonen, is in fig. 243 het oscillogram afgebeeld
van een geheel willekeurig gelüidstrilling.
Fig. 241.

Fig. 242.

Fig. 243.

Fig. 244.

Fig. 245.

De toonhoogte van dit geluid was ca. 800 Hz, dus duurt de in de figuur aangegeven
periode ,,7”’ ca. -g^y seconde.
Fig. 244 toont het oscillogram van een ongemoduleerde draaggolf en tenslotte is in
fig. 245 diezelfde draaggolf afgebeeld, doch nu gemoduleerd met de gelüidstrilling
uit fig. 243.
Duidelijk is zichtbaar, dat de omhullende volkomen hetzelfde verloop heeft als de
oorspronkelijke gelüidstrilling en tevens, dat de omhullende ónder de tijdlijn symme
trisch verloopt aan die er boven.

Samenvatting:
Een telcfoniezender zendt, als er niet in de microfoon gesproken
wordt, een ongedempte ethertrilling uit (draaggolf).

Ethert rillingen kunnen niet met l.f., doch uitsluitend met h.f. wissel
stromen opgewekt worden.

Modulatie komt tot stand door l.f. trillingen aan h.f. trillingen toe

Wanneer men in zo'n geval het oscillogram van de gemoduleerde draaggolf op een oscillograaf
bekijkt, ziet men inderdaad, dat de figuur als het ware ,,leeft”.
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te voegen en dit mengsel zodanig te bewerken, dat som- en verschilfrcquenties (zybandfrequenties) tot stand komen. Een en ander
speelt zich af in de buis, waaraan de l.f. en h.f. trillingen tezamen
toegevoegd worden.
De frequentieband wordt gevormd door de draaggolf frequentie,
tezamen met de zijbandfrequenties.
Iedere enkele l.f. trilling, waarmee gemoduleerd wordt, laat zich
in de frequentieband vertegenwoordigen door twéé h.f. trillingen,
die ten opzichte van dc draaggolffrequenties symmetrisch liggen..

De hoge tonen worden vertegenwoordigd door de laagste èn door
de hoogste frequenties van de frequentieband (dus door de uiterste
frequenties); de lage tonen worden vertegenwoordigd door de zij
bandfrequenties die het dichtst bij de draaggolffrequenties gelegen

zyn.
Indien met spraak of muziek gemoduleerd wordt, treden steeds
andere zijbandfrequenties op en verandert de bandbreedte ook voort
durend.
Wanneer men de selectiviteit van een ontvangapparaat steeds zou
vergroten, dan wordt eerst het timbre van de hoogste tonen en
daarna het geluid zelf aangetast, waarbij de hoge tonen het eerst
verloren gaan.

De reden, dat aan de ontvangzijde de oorspronkelijke gcluidsfrequenties weer te voorschijn komen, is deze, dat de zij band frequenties
tezamen met de draaggolffrequenties — na gelijk richting — somen verschilfrequenties opleveren, waarvan laatstgenoemden het
geluid veroorzaken.

Overeenkomstig het beeld dat een gemoduleerde draaggolf ver
toont, zegt men, dat de geluidstrilling er op geënt is; de omhullende
van een gemoduleerde draaggolf heeft hetzelfde verloop als de tril
ling, waarmee gemoduleerd werd.
Onder „modulatiediepte” verstaat men de verhouding der ampli
tudo’s van de moduleerende trilling tot de ongemoduleerde trilling.

Bij spraak of muziek is de modulatiediepte aan voortdurende ver
andering onderhevig.
Overmoduiatie vindt plaats als de amplitudo van de modulerende
trilling groter is dan die van de draaggolf; de uitgezonden (gemo
duleerde) trilling wordt dan telkens — tijdens de overmoduiatie —
onderbroken.
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