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VOORBERICHT

Bij de samenstelling van het Handboek der Radiotechniek heeft als
richtlijn gediend, dat het een zeer groot deel der radiotechniek zou
moeten bestrijken.
Om het boek bruikbaar te doen zijn voor een zo groot mogelijke lezers
kring is het niveau van het boek zodanig gekozen, dat de stof in het
algemeen door de radiotechnicus kan worden gevolgd. Een enkele maal
is, waar dit van belang bleek, wat dieper op de stof ingegaan en is ge
bruik gemaakt van meer wiskunde dan van de radiotechnicus vereist
wordt. De tekst is in deze gevallen in kleine letter gedrukt en kan even
tueel door de minder wiskundig onderlegde lezer worden overgeslagen,
zonder dat dit stoort bij het doorwerken van het geheel.
Ten gevolge van het grote gebied, dat het handboek bestrijkt, is, om
tot een technisch verantwoord geheel te komen, de medewerking van
meer dan 60 auteurs, allen specialisten op hun terrein, nodig geweest.
Vooral aan de volgorde van behandeling van de onderwerpen en de
indeling daarvan over de verschillende delen is grote aandacht besteed.
Dit heeft ten gevolge gehad, dat geheel is gebroken met de traditionele
volgorde van behandeling der onderwerpen, hetgeen er toe heeft bij
gedragen, dat ondanks de grote omvang van het gehele werk toch een
overzichtelijk geheel is verkregen. Hierdoor is het handboek als naslag
werk zeer bruikbaar geworden, wat tevens nog wordt bevorderd door
een uitgebreide index aan het einde van elk deel.
Het handboek bestaat uit de volgende zeven delen:
Deel i: a. Wis- en natuurkunde - b. Electrotechnische grondslagen.
Deel 2: Radiotechnische grondslagen.
Deel 3: Ontvangers en versterkers.
Deel 4: a. Zenders - b. Antennes.
Deel 5: a. Zenders voor speciale doeleinden - b. Omroepproblemen c. Radiodistributie.
Deel 6: a. Televisie - b. Radar.
Deel 7; a. Meetapparaten - 6. Metingen.

Wij brengen gaarne dank aan allen, die hebben medegewerkt aan de
totstandkoming van dit handboek en wel in het bijzonder aan de auteurs,
waarmede wij zonder uitzondering steeds prettig hebben mogen
samenwerken.
Aan de grote bedrijven en de verschillende instellingen, waarvan wij
vele gegevens ter publicatie ontvingen, zijn wij grote dank verschuldigd
en wij zijn hen zeer erkentelijk voor de verleende medewerking.
De heren Ir Th. J. Weijers, Ir S. V. Kaplan en Ir J. M. van Hofweegen, brengen wij hier gaarne alle lof, die hun toekomt voor de hulp
welke wij bij de samenstelling van het handboek van hen mochten
ontvangen. Het is zeer zeker mede aan hun voortreffelijke medewerking
te danken, dat dit handboek tot stand is gekomen.
Rest ons tenslotte nog een dankwoord te brengen aan de N.V. Uitgevers-Maatschappij JE. E. Kluwer te Deventer voor de keurige uit
voering. .
Gaarne spreken wij de hoop uit, dat de belangstelling voor het Hand
boek der Radiotechniek groot moge zijn en dat met dit boek de Neder
landse literatuur is verrijkt met een werk, dat in een behoefte voorziet.
Voor opbouwende kritiek houden wij ons gaarne aanbevolen.
Hilversum, Juli 1950.
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L GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT
DER RADIO

Hoewel de radio nog geen mensenleeftijd oud is, heeft zij toch reeds
een interessante geschiedenis. De ontwikkeling is zeer snel gegaan
en nog steeds brengen nieuwe vindingen nieuwe toepassingsmogelijk
heden. Van een natuurkundig laboratoriumexperiment is zij in enkele
tientallen jaren uitgegroeid tot een communicatiemiddel van de aller
grootste betekenis, een middel voor berichtgeving, lering en ont
spanning, terwijl op vele andere gebieden van wetenschap en techniek
een nuttig gebruik wordt gemaakt van instrumenten en schakelingen,
die oorspronkelijk voor de radio zijn bedacht. Het zich nog steeds uit
breidende wereld-radioverkeer, de radio-omroep, de toepassing der
radio bij de scheepvaart, de luchtvaart, de oorlogvoering en nog vele
andere gebieden bewijzen wel haar grote betekenis voor de menselijke
samenleving. Welke vlucht de radio in de toekomst nog zal nemen,
is zelfs niet bij benadering te gissen.
De allereerste begrippen omtrent de electriciteit zijn reeds zeer oud.
Thales van Milete (624—547 v. Chr.) ontdekte, dat barnsteen, als
het met een doek gewreven was, lichte voorwerpen aantrekt. Barnsteen
heet in het Grieks „electron”; daarvan is het woord electriciteit
afgeleid.
Verder is men op dit terrein echter in de oude tijd niet gekomen.
Ook gedurende de middeleeuwen heeft de beoefening der natuurkunde
zo goed als stil gelegen. Op het gebied der electriciteitsleer begon de
vooruitgang pas in de 18e eeuw, toen enige natuurkundigen, in hoofd
zaak Franse, baanbrekend werk verrichtten. De voornaamste natuur
kundigen en technici, aan wie men de vooruitgang der electriciteitsleer
en der radiotechniek heeft te danken, zijn in tabel 1 vermeld.
Men vond, dat metalen de electriciteit geleiden, doch vele andere
stoffen niet. Men ontdekte, dat een glasstaaf, met een zijden lap ge
wreven, ook electrisch werd, dus lichte voorwerpen aantrok, doch deze
glaselectriciteit bleek van een andere soort te zijn dan de barnsteenelectriciteit. Men noemde deze twee soorten ter onderscheiding posi
tieve en negatieve (Dufay). Deze namen zijn geheel willekeurig ge
kozen; indien men de twee soorten electrische lading thans nog namen
zou moeten geven, zou men ze wellicht juist andersom benoemen.
Radiotechniek II — 1
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Tabel 1.

Dufay
Coulomb
Galvani
Volta
Ampère
Biot
Gauss
Oersted
Ohm
Savart
Faraday
Wheatstone
Rhumkorff
Lenz

ca. 1730
1736—1806
1737—1798
1745—1827
1755—1836
1774—1862
1777—1855
1777—1851
1787—1854
1791---l84I
1791---l867
1802---l875
1803---l877
1804---l865

Joule
Foucault
Kirchhoff
J. C. Maxwell
Branly
Th, A. Edison
Righi
J, J, Thomson
H, Hertz
G, Marconi
H, A, Lorentz
J. A. Fleming
Lee de Forest
E. H, Armstrong

1818—1889
1819—1868
1824—1887
1831—1879
geb. 1844
1847—1937
geb. 1855
1856—1940
1857—1894
1874—1937
1853—1928
1849—1945
geb. 1873
geb. 1890

Nadat reeds vele gewichtige ontdekkingen waren gedaan, begon ruim
een eeuw geleden Faraday, een buitengewoon begaafd Engels onder
zoeker, zijn beroemde experimentele werk. Zeer vele belangrijke wetten
der electriciteit heeft hij ontdekt. Doch daar hij uitsluitend natuur
kundige, geen wiskundige was, bleef de wiskundige formulering der
door hem gevonden verschijnselen nog achterwege.
De volgende in de rij der onsterfelijke mannen op het gebied der
electriciteitsleer was Maxwell, eveneens een Engelsman. In 1873 heeft
hij zijn belangrijke werk gepubliceerd. Hij heeft de resultaten van
Faraday bestudeerd en ze in een wiskundige vorm geformuleerd. Doch
hij deed meer. Hij bleef niet staan bij de bekende experimentele feiten,
maar zette zijn redeneringen nog verder door en trok conclusies, die
nog niet door proeven waren bevestigd. De voornaamste hiervan,
tevens van het grootste belang voor de radio, betreft de voortplanting
der electro-magnetische golven. Men wist, dat de electriciteit kan
worden voortgeleid in metalen, doch in verschillende andere stoffen,
zoals glas en porcelein, niet. Maxwell nu beweerde, dat zich ook
electrische verschijnselen kunnen voortplanten in niet-geleiders, ja
ook in de lucht, zelfs in een ruimte, die volkomen ledig is. Zoals meer
gebeurt bij dergelijke geniale theorieën, men geloofde hem niet. Men
wilde het eerst zien.
In 1880 toonde Heinrich Hertz, een Duits natuurkundige, aan, dat
electrische trillingen, door een overspringende electrische vonk op
gewekt, door een draad in de nabijheid kunnen worden opgevangen.
Hiermee was de theorie van Maxwell experimenteel gedemonstreerd
en waren diens tegenstanders meteen bekeerd. Maar bovendien had
Hertz hiermee de radio uitgevonden; hij was de eerste, die een
draadloos zend- en ontvangapparaat maakte.
In de natuurkunde wordt een nieuw verschijnsel gewoonlijk eerst
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experimenteel gevonden; de theoretische verklaring komt in de regel
later. Bij de radio ging het echter omgekeerd; toen Hertz de mogelijk
heid van het draadloos overbrengen van signalen vond, was de theorie,
die het verschijnsel kon verklaren, al 7 jaar eerder door Maxwell op
geniale wijze gegeven.
De apparaten, die Hertz gebruikte, waren wel zeer eenvoudig. Een
koperdraad, aan de einden voorzien van bolletjes, was gebogen tot de
bolletjes elkaar bijna raakten. Met behulp van een inductor van
Rhumkorff liet hij tussen deze bolletjes vonken overspringen. Dit was
de zender. De ontvanger was eveneens een gebogen draad, voorzien
van bolletjes, op enkele meters afstand van de zender opgesteld.
Wanneer de zender vonken gaf, sprongen ook vonken over tussen de
bolletjes van de ontvanger, doordat electro-magnetische golven van de
zender uitgingen en de ontvanger troffen.
De proeven van Hertz werden voortgezet door Righi, hoogleraar aan
de Technische Hogeschool te Turijn. Aan zijn leerling Marconi de
eer, de resultaten van de proefnemingen van Hertz en Righi voor de
techniek bruikbaar te hebben gemaakt.
In 1890 vond Branly een gevoeliger apparaatje voor de ontvangst
van electro-magnetische golven: de cohaerer. Dit is een glazen buisje,
gevuld met metaalvijlsel, dat deel uitmaakt van een overigens gesloten
stroomkring. Doordat de metaaldeeltjes elkaar slechts in enkele punten
raken, is de weerstand van de cohaerer voor de electrische stroom
zeer groot. Wanneer electro-magnetische golven het buisje treffen,
wordt het geleidend en laat stroom door. Klopt men daarna tegen het
buisje, dan is het geleidingsvermogen weer verdwenen.
Marconi was de eerste, die een antenne gebruikte. Een der bolletjes
van de zender, waartussen de vonk moest overspringen, verbond hij
met een uitgespannen koperdraad, het andere bolletje met de aarde.
Evenzo deed hij met de uiteinden van de cohaerer. Nu kon de ontvanger
veel verder van de zender verwijderd worden opgesteld. Hoe groter
de antenne, des te groter was de werkingssfeer van de zender. Maar
dat groter maken van de antenne had als noodzakelijk gevolg: groter
golflengte. Zodoende ontwikkelde de radio zich in de richting van de
lange golven.
In 1899 gelukte het Marconi, signalen over te brengen van Engeland
naar Frankrijk, over het Kanaal. Hiermee was aangetoond, dat de radio
de oplossing kon brengen voor het belangrijke probleem, communicatie
mogelijk te maken tussen schepen op zee en de vaste wal. Spoedig
daarna werden dan ook vele schepen van een radio-installatie voorzien.
In het begin dacht men in hoofdzaak aan de mogelijkheid, bij ernstig
gevaar noodsignalen te kunnen uitzenden. Doch toen eenmaal de radio
voor dit doel op het schip aanwezig was, werd er ook gebruik van ge
maakt voor andere berichten. Toen men geleerd had, hoe men de
richting, van waaruit de signalen worden ontvangen, kan vaststellen,
bewees de radio goede diensten bij de bepaling van de plaats, waar
men zich op zee bevond. Wanneer door ongunstige weersgesteldheid
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de sterrenhemel, de kust en de vuurtorens onzichtbaar zijn, worden
de radiosignalen ontvangen van de kuststations, waarvan de plaats be
kend is en kan men hierdoor zijn positie vaststellen. In latere jaren is
deze methode van plaatsbepaling ook bij vliegtuigen toegepast.
De golven, die de zender uitzond, waren zg. gedempte golven. Telkens
als een vonk overspringt, geraakt de electriciteit in trilling, doch is
na een aantal schommelingen weer tot rust gekomen, evenals een
slinger, die uit zijn evenwichtsstand is gebracht, na een aantal schomme
lingen weer tot rust komt. Het gevolg is, dat slechts gedurende een
betrekkelijk klein deel van de tijd werkelijk iets wordt uitgezonden.
Men bracht echter enige verbeteringen aan, waardoor het na iedere
vonkoverslag langer duurde voor de electriciteit was uitgetrild en
bovendien het aantal vonken per secunde kon worden vergroot.
Belangrijke verbeteringen aan de vonkzender zijn afkomstig van Wien.
Hierdoor werd het effect van de zender aanzienlijk groter en daarmee
de afstand, die kon worden overbrugd. De grote stap werd echter
gezet, toen men in staat was, zg. ongedempte golven op te wekken; dat
zijn golven, die ononderbroken met dezelfde sterkte in stand kunnen
worden gehouden. Met de gedempte golven kon men alleen telegrafie,
dus de morsetekens, overbrengen; met de ongedempte golven was
men in staat ook telefonie toe te passen.
Voor het opwekken van ongedempte golven heeft men achtereen
volgens verschillende methoden leren kennen en toegepast.
Een dier methoden maakt gebruik van een hoogfrequentiemachine. De
gewone wisselstroommachines in een electrische centrale geven in de
regel stroom van 50 per./sec. Voor radiodoeleinden heeft men echter
minstens 10 000 per./sec nodig. Op vernuftige wijze zijn machines,
die een dergelijk hoog periodental kunnen voortbrengen, geconstrueerd
door Goldschmidty Alexanderson, Arco, Béthenod en Latour. Men kan
zo nodig de door deze machines opgewekte frequentie nog verhogen
met behulp van zeer bijzondere transformatoren. Indien men gebruik
maakt van dergelijke hoogfrequentiemachines is het gebruik van lange
golven, dus betrekkelijk lage frequenties, voordelig, want hoe hoger de
frequentie, des te moeilijker is het, deze met een machine op te wekken.
Geen wonder dus, dat de radio zich nog steeds bleef ontwikkelen in
de richting der zeer lange golven, toen deze machines in gebruik
kwamen. Men heeft ze voor grote vermogens weten te construeren;
vele krachtige zenders, voorzien van deze machines, zijn gebouwd,
Zoals bv. het Nederlandse radiostation te Kootwijk, dat in 1918 gereed
kwam, doch op het eind van de oorlog door de vijand is vernield.
Een andere methode om ongedempte golven op te wekken maakt ge
bruik van een booglamp, zoals in principe aangegeven door Duddell
(1900), doch practisch bruikbaar gemaakt en het eerst in de radio
techniek toegepast door Poulsen (1903). Met een boogzender kon men
gemakkelijk alle toenmaals gewenste golflengten verkrijgen. Er zijn
verscheidene grote boogzenders gebouwd, o.a. in Indonesië, waarbij
een grote antenne werd gebruikt, uitgespannen boven een bergkloof
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van de Malabar bij Bandoeng. De machinezender van Kootwijk en
de boogzender van Bandoeng zijn jaren lang o.a. voor het telegrafische
verkeer tussen Nederland en Indonesië in bedrijf geweest, doch thans
door moderner apparatuur vervangen.
Tegelijk met de zendmethoden heeft men ook de ontvangmethoden
weten te verbeteren. De cohaerer werd vervangen door de kristoldetector. Sommige kristallen, zoals Silicon, loodglans e.a., bezitten de
eigenschap, dat, als men een metaaldraad er met de punt tegen drukt,
een geleider is verkregen, die de electriciteit in de ene richting beter
geleidt dan in de andere. Hiermede kan men een ontvanger maken,
gevoeliger en handelbaarder dan de cohaerer.
Hoewel de radio tot zover reeds met grote snelheid was vooruit
gegaan, zou zij toch niet die hoge vlucht hebben kunnen nemen, die
wij thans kennen, indien niet de electronenbuizen, zowel voor zendals ontvangdoeleinden, te hulp waren gekomen.
In 1883 ontdekte Fleming, dat de gloeidraad van de door Edison pas
uitgevonden gloeilamp deeltjes uitzendt, die zich binnen de ballon
rechtlijnig voortbewegen. Later vond hij, dat deze deeltjes een nega
tieve electrische lading bezaten. Edison plaatste toen in een gloeilamp
een metalen plaat, die hij buiten de ballon om met de positieve pool
van de gloeidraad verbond (de gloeilampen brandden op gelijkstroom;
wisselstroom was nog niet in gebruik). Door de verbindingsdraad
vloeide een kleine stroom. In 1899 ontdekte J. J. Thomson, dat zich
binnen de ballon van een gloeilamp electrisch geladen deeltjes bevin
den, veel kleiner dan de kleinste atomen. Voor die tijd dacht men, dat
de atomen de kleinste bestaanbare deeltjes waren. Deze deeltjes heeft
men electronen genoemd. Door deze ontdekking van Thomson konden
de proeven van Fleming en Edison volledig worden verklaard.
Voor de vooruitgang van onze kennis betreffende de electronen heeft
men zeer veel te danken aan prof. H. A. Lorentz, hoogleraar te Leiden,
een der grootste Nederlandse natuurkundigen.
In 1904 construeerde Fleming de eerste diode, een gloeidraad, kathode
genaamd, omgeven door een metalen cilinder, anode geheten, het
geheel geplaatst in een luchtledige glazen ballon. Hiermede was een
zeer belangrijke stap gezet. Niet alleen had men zo een betere detector
verkregen dan de cohaerer en het kristal, doch tevens was een nieuwe
weg ontsloten voor verdere ontwikkelingen, die de grote vooruitgang
der radio hebben mogelijk gemaakt. In 1907 plaatste Lee de Forest
een rooster tussen de gloeidraad en de plaat van de diode van Fleming.
Hiermee was de triode ontstaan, die men al spoedig wist te gebruiken,
niet alleen als detector en gelijkrichter, doch ook als versterker. Daar
door kon men veel zwakkere signalen ontvangen dan vroeger mogelijk
was. De triode bracht daardoor een gehele ommekeer teweeg in de
radio-ontvangst.
Spoedig daarna leerde men nu ook de zg. terugkoppeling kennen, waar
door het mogelijk werd, ongedempte trillingen met iedere gewenste
frequentie voort te brengen. Zo bracht de triode ook een totale
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omwenteling in de zendertechniek. De eerste trioden konden slechts
een geringe hoogfrequente energie afgeven, nl. minder dan i watt, doch
geleidelijk aan heeft men grotere buizen voor zenders geconstrueerd;
de grootste kunnen zelfs enige honderden kilowatts hoogfrequente
energie leveren. Deze grote buizen waren pas mogelijk, toen het pro
bleem der koeling van de anode was opgelost. Daarvoor was het nodig,
de anode niet meer binnen in de glazen ballon te plaatsen, doch deel
te laten uitmaken van de buiswand. Dit kon slechts, nadat men geleerd
had, glas aan metaal te lassen op zodanige wijze, dat het noodzakelijke
vacuum in de buis bewaard blijft. Men kon nu de anode koelen door
deze te omgeven met een mantel, waardoor koelwater stroomt.
Toen eenmaal de eerste stap was gezet door het aanbrengen van een
rooster tussen anode en kathode, is men in deze richting verder ge
gaan. Men maakte van de triode een tetrode door een tweede rooster
toe te voegen, waardoor men enkele moeilijkheden, die zich bij de
toepassing van de triode voordeden, het hoofd kon bieden. Bij de
toepassing van deze tetrode ontstond echter een nieuwe moeilijkheid,
die men kon ondervangen door nog een rooster toe te voegen, zodat
een penthode ontstond. Later heeft men buizen geconstrueerd met
nog meer roosters tussen kathode en anode.
Met behulp van diode, triode, penthode enz., welke men samenvat
onder de naam electronenbuizen, was men in staat, zenders en ont
vangers te construeren, die aan veel hogere eisen voldoen dan vroeger
het geval was. Bovendien was het nu op betrekkelijk eenvoudige wijze
mogelijk, ook telefonie toe te passen en spraak en muziek over te
brengen. Men bouwde omroepzenders en omroepontvangers, die zich
al spoedig in een grote belangstelling mochten verheugen. De omroepontvanger uit deze begintijd werkte met twee buizen, die toen, niet
geheel ten onrechte, lampen werden genoemd. De direct verhitte
gloeidraad verspreidde inderdaad enig licht. Daaronder bevonden zich
drie verwisselbare spoelen, zg. honingraatspoelen, die ten opzichte
van elkaar konden worden bewogen, zodat de onderlinge koppeling
kon worden ingesteld. In de regel luisterde men met een hoofdtelefoon. Alleen bij ontvangst van zeer sterke zenders was het uitgangsvermogen van deze ontvanger zo groot, dat men een luidspreker
kon gebruiken, die los naast het toestel werd geplaatst. De batterijen,
waardoor het apparaat werd gevoed, bevonden zich er naast of er onder.
Weldra werd het aantal zenders zo groot, dat de onderlinge storingen
alles dreigden te bederven. Men zag in, dat alleen internationaal
overleg uitkomst kon brengen. Enige conferenties hebben dan ook
plaats gehad, waar ongeveer alle belanghebbenden vertegenwoordigd
waren. Ieder land kreeg een of meer golflengten toegewezen, zo, dat
bij toepassing van de getroffen regeling de kansen op onderlinge
storingen tot een minimum beperkt blijven.
Wil echter een dergelijke regeling tot het gewenste resultaat leiden,
dan is het noodzakelijk, dat iedere zender ook zo nauwkeurig mogelijk
op de hem toegewezen golflengte werkt. Dit nauwkeurig aanhouden
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van de juiste golflengte gaf vroeger nogal moeilijkheden, doch thans
heeft men deze overwonnen door de golflengte (of, wat op hetzelfde
neerkomt, de frequentie) te laten bepalen door een kwartskristal. Een
kwartskristal, op doelmatige wijze in de zender aangebracht, zorgt,
dat de frequentie van de zender zeer nauwkeurig constant blijft.
Wat het bestrijden der onderlinge storingen betreft, heeft men ook bij
de ontvanger verbeteringen aangebracht. Men verhoogde de selectivi
teit van de ontvanger door een aantal kringen aan te brengen, afge
stemd op de te ontvangen frequentie. Doch een grote stap voorwaarts
werd gedaan door Armstrong met de uitvinding van de superheterodyne
ontvanger. In tegenstelling met de gebruikelijke directe ontvanger,
waarbij het ontvangen signaal eerst werd versterkt en daarna in het
gewenste hoorbare signaal werd omgezet, wordt bij een superheterodyne
ontvanger aan het ontvangen signaal eerst een in de ontvanger zelf
opgewekt signaal toegevoegd met een andere frequentie, waardoor een
signaal ontstaat met de zg. middenfrequentie. Een dergelijke ontvanger
bezit ten opzichte van de directe ontvanger vele voordelen en heeft
daarom in de meeste gevallen de directe ontvanger verdrongen.
In de toegepaste golflengten is ook een geleidelijke ontwikkeling te
zien. Hertz gebruikte bij zijn eerste proeven golven van ongeveer 60 cm
lengte. Bij de praetische toepassing ging Marconi tot steeds grotere
antennes over teneinde grotere reikwijdten te kunnen behalen, hetgeen
gepaard ging met grotere golflengte. Golven langer dan ongeveer
io km zijn echter practisch niet bruikbaar, daar antennes voor deze
lange golven noodzakelijk zeer hoog moeten worden, willen zij nog
effectief zijn. Daarmee is dus een bovenste grens gesteld. Voor omroepdoeleinden waren golven tussen 200 en 2000 m het meest geschikt;
langere zowel als kortere golven hebben voor deze toepassing hun eigen
aardige bezwaren. Golven korter dan ongeveer 100 m bleken ook voor
andere toepassingen in de regel ongeschikt, want hun reikwijdte was
betrekkelijk gering. Op onverwachte wijze hebben echter de golven
beneden 100 m de aandacht getrokken en toepassing gevonden. Behalve
bij hen, die als vakman de radio beoefenden, ontstond grote belang
stelling voor dit geheimzinnige communicatiemiddel bij een groot
aantal in de regel jonge mensen, die op eigen gelegenheid aan het
experimenteren sloegen, waarbij dikwijls met primitieve hulpmiddelen
aardige successen werden behaald. Het officiële radioverkeer had echter
inmiddels een zodanige uitbreiding gekregen, dat hierbij ernstige
storingen werden ondervonden van experimenterende vakmensen en
amateurs. Teneinde deze misstand op te heffen werd in vele landen het
gebied der goflengten beneden 100 m, dat men toch voor het officiële
gebruik waardeloos achtte, vrijgegeven voor experimentele doeleinden.
Menigeen wierp zich toen met veel enthousiasme op dit golflengte gebied en trachtte met zenders van klein vermogen radiotelegrafisch,
later ook radiotelefonisch, in contact te komen met eveneens experi
menterende collega's. Er ontstond een wedstrijd in het overbruggen
van zo groot mogelijke afstanden. Hierbij bleek als onverwacht resultaat,
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dat het soms mogelijk was, met een zender van klein vermogen op een
golflengte kleiner dan ioo m in contact te komen met de gehele aarde.
Dit verrassende resultaat vestigde aller aandacht op dit in zekere zin
verwaarloosde golflengtegebied. Vanzelf rijst de vraag: waarom hebben
de eerste onderzoekers, die toch ook met deze korte golven werkten,
dit niet gevonden? In de eerste plaats omdat zij hun ontvanger te
dicht bij de zender opstelden. Bij deze golflengten neemt nl. de veld
sterkte eerst vrij snel af, tot niet-waarneembaar toe, als men zich
van de zender af beweegt, doch neemt op grotere afstand weer toe.
Als de eerste onderzoekers evenwel op voldoende grote afstand hadden
geluisterd, zouden zij wellicht toch weinig of geen resultaten hebben
gehad, omdat hun ontvangapparatuur te ongevoelig was.
Uitgebreide proefnemingen met deze korte golven volgden. Men
constateerde, dat in het bijzonder golven tussen ongeveer 15 en 50 m
het meest geschikt zijn voor het overbruggen van grote afstanden.
Het bleek mogelijk, bijna steeds in contact te komen met de gehele
aarde, mits men de voor ieder uur van de. dag en voor iedere richting
gunstigste golflengte kiest.
De resultaten, die met deze korte golven waren verkregen, hadden
tot gevolg, dat het radioverkeer over grote afstanden, waarbij men
zich van golven langer dan ongeveer 2000 m bediende, sinds ongeveer
1925 geleidelijk aan overging naar het gebied tussen 15 en 50 m.
Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld naar de voortplanting der
radiogolven voor verschillende golflengten en wordt nog steeds voort
gezet. Hierbij is gebleken, dat zich in de aardatmosfeer op een hoogte
van ongeveer 100 tot 300 km een geleidende laag moet bevinden, die
de radiogolven naar de aarde reflecteert. Deze laag, die uit geïoni
seerde lucht bestaat en daarom ionosfeer wordt genoemd, is het eerst
ondersteld door Kennelly en Heaviside (1902). Later is gebleken, dat
er niet één, doch een aantal van dergelijke lagen aanwezig is. Bij de voort
planting der radiogolven om de aarde speelt de ionosfeer een zeer
belangrijke rol; zij is oorzaak, dat de golven langer dan ongeveer 15 m
zich over zulke grote afstanden kunnen voortplanten. Voortplanting
van golven korter dan ongeveer 10 m vindt echter in de regel niet
plaats over grote afstanden, daar de ionosfeer deze korte golven niet
reflecteert, doch doorlaat.
Dit betekent evenwel niet, dat golven beneden 10 m geen practische
toepassing vinden. Integendeel, voor verschillende doeleinden, waarbij
de afstanden, die moeten worden overbrugd, niet zeer groot zijn,
wordt er, vooral in de laatste tijd, een nuttig gebruik van gemaakt
en zijn zij soms juist uitermate geschikt. Noemen we slechts omroep
met frequentiemodulatie, radar, televisie.
Het overbrengen van spraak en muziek geschiedde en geschiedt nog
vrijwel steeds met behulp van zg. amplitudemodulatie. In 1936 publi
ceerde Armstrong de resultaten, die hij had verkregen bij toepassing
van een andere modulatiemethode, de zg. frequentiemodulatie. Hieruit
bleek, dat het met deze modulatiemethode mogelijk is, de invloed
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van storingen zeer sterk te verminderen. Teneinde van dit voordeel
te kunnen profiteren, is het, althans voor de radio-omroep, practisch
noodzakelijk, gebruik te maken van golven, korter dan ongeveer io m.
Proefnemingen met dit modulatiesysteem zijn thans in volle gang.
Reeds Maxwell onderstelde, dat de radiogolven dezelfde natuur
bezitten als lichtstralen; bij lichtstralen is alleen de golflengte veel
kleiner. Hieruit volgt, dat de radiogolven in wezen ook de eigen
schappen van lichtstralen bezitten. De voortplantingssnelheid is de
zelfde (300000 km/sec); beide worden door obstakels, die een daartoe
geschikt oppervlak bezitten, gereflecteerd. Hoe korter de golflengte,
des te dichter staan de radiogolven bij de lichtstralen en des te ge
makkelijker vindt terugkaatsing plaats. Reeds vóór de laatste oorlog
was men er in geslaagd, korte golven uit te zenden, deze te laten
reflecteren door een groot voorwerp op enige afstand, bv. een schip
op zee, deze gereflecteerde golf te ontvangen en uit de bepaling van
de richting, waaruit men ontvangt, en van de tijd, die de golf voor
zijn heen- en teruggang nodig heeft, de plaats van het obstakel (richting
en afstand) vast te stellen. Gedurende de tweede wereldoorlog heeft
men hiermee grote vorderingen gemaakt en heeft er de naam radar
(Radio Detecting And Ranging) voor uitgedacht. Hiervoor gebruikt
men golven, korter dan 1 m.
Reeds tientallen jaren geleden leerde men, lichtsignalen om te zetten
in electrische signalen. Daarmee was de mogelijkheid gegeven teke
ningen, foto's, handschriften enz. per radio over te brengen, het
geen ook met succes geschiedde. Toen men erin geslaagd was, ook
het omgekeerde te doen, nl. electrische signalen om te zetten in licht
signalen, was de televisie mogelijk geworden. De methoden, die men
aanvankelijk hiervoor toepaste, boden weinig uitzicht op groot succes.
Doch toen de electronenstraaloscillograaf ontwikkeld was tot een goed
weergave-apparaat en Zworykin de iconoscoop had uitgevonden voor
een goed opname-apparaat, begon de ontwikkeling der televisie pas
goed. Het is best mogelijk, en velen verwachten het, dat de televisie
binnen niet te lange tijd even onontbeerlijk zal worden als thans de
radio-omroep.
Bij radio-omroep wenst men de door de zender uitgestraalde energie
naar alle richtingen in het horizontale vlak gelijkmatig te verspreiden.
Bij vele andere toepassingen is echter het door de zender uitgezondene
bestemd voor één bepaalde ontvanger. Alleen de energie, die wordt
uitgestraald in de richting van de ontvanger, is nuttig; de overige
kan men als verloren beschouwen. Daarom heeft men reeds vroeg
tijdig gezocht naar antenneconstructies, die in hoöfdzaak in één
richting uitstralen. Zolang men lange golven toepaste, was het succes
niet groot; men kan pas voordelen van betekenis behalen, als de
antenneconstructie enige malen zo groot is als de golflengte. Toen de
korte golven in gebruik kwamen, heeft men echter een belangrijke
schrede voorwaarts kunnen doen; hoe korter de golflengte, des te
beter kan men de energie in één bepaalde richting concentreren. Vele
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verschillende antennevormen zijn in gebruik genomen. Ook past men
bij de ontvanger een dergelijke gerichte antenne toe, waardoor het
effect wordt verhoogd.
Voor het opwekken en versterken van korte golven bleek het nodig,
de constructie der buizen enigszins te wijzigen. Doch voor de zeer
korte golven heeft men gezocht naar andere hulpmiddelen dan de
gebruikelijke trioden, die voor de golven, korter dan i m, zoals bv.
bij radar worden toegepast, onoverkomelijke bezwaren opleverden.
Voor dit doel past men tegenwoordig het magnetron toe, een buis,
waarin de electronenstroom wordt beïnvloed door een magneetveld.
Het succes, dat radar is ten deel gevallen, is voor een groot deel het
gevolg van de verbeteringen, die het magnetron onderging.
Uit dit korte geschiedkundig overzicht blijkt, dat de radiotechniek
zich in korte tijd heeft ontwikkeld uit de natuurkunde en de zich
terzelfder tijd ontwikkelende electrotechniek tot iets, dat in de tegen
woordige samenleving niet meer kan worden gemist.
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II. TRILLINGEN

A
SINUSVORMIGE TRILLINGEN
i. Inleiding
Onder een trilling verstaat men in het algemeen een beweging, waarbij
de richting der beweging herhaaldelijk omkeert. Trillende voorwerpen
ontmoet men in het dagelijks leven, in de natuur en in de techniek.
De vleugels van een vliegende vlinder, de waterdruppels in de golvende
zee, de slinger van een uurwerk, de klepel van een electrische schel,
de aangeslagen snaren van een piano, de gestreken snaren van een
viool, de trilplaat van een telefoon en een microfoon, de conus van
een luidspreker, voeren mechanische trillingen uit. De electriciteit in
een geleider kan ook heen en weer gaande bewegingen uitvoeren;
men spreekt dan van wisselstroom of electrische trillingen.
De eenvoudigste trillingswijze in de natuur is de sinusvormige trilling.
Een slinger, een veer, ingeklemd in een bankschroef, een gewicht,
opgehangen aan een veer (fig. i), voeren alle een ongeveer sinus
vormige trilling uit als zij uit hun evenwichtsstand zijn gebracht. Dit
kan ook het geval zijn met de electriciteit in een gesloten keten.
Dergelijke trillingen zijn in de regel periodiek. Dat wil zeggen, dat
het voorwerp zich uit zijn evenwichtsstand beweegt, na enige tijd
tot stilstand komt, zijn bewegingsrichting omkeert, tot de evenwichts
stand terugkeert, deze stand passeert, aan de andere zijde weer tot
rust komt, de bewegingsrichting weer omkeert en tot het uitgangspunt
terugkeert. Daarna herhaalt zich dit proces, waarbij de tijd, nodig
voor een volledige heen-en-weer-gang, steeds dezelfde is, terwijl de
maximale uitwijking ook bij iedere cyclus dezelfde is. De tijd, nodig
voor een volledige cyclus, noemt men de periode der trilling of de
trillingstijd T. Het aantal volledige heen-en-weer-gangen per secunde
noemt men het aantal perioden per
secunde of de frequentie ƒ. Men
drukt de frequentie uit in hertz,
afgekort Hz, naar de Duitse natuur
kundige Heinrich Hertz (1857—1894)
wegens zijn grote verdiensten op het
>
gebied van de leer der trillingen, in G
het bijzonder der electrische tril
lingen. Onder het aantal Hz ver
Fig. 1. Trillende voorwerpen.
staat men het aantal trillingen (of
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perioden) per secunde,
ook wel aangeduid door
per./sec, in het Engels c/s
(cycles per second).
Bij een trilling van ƒ Hz
is de tijdsduur T van één
periode i/ƒ secunde, dus:
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I

AmZZ\
ö
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Fig. 2. Sinusvormige trilling A = .Ara sin co t.

T =!/ƒ... . (I)
iooo Hz noemt men een
kilohertz (kHz, kper./sec of kc/s); io6 Hz noemt men een megahertz
(MHz, Mper./sec of Mc/s).
De maximale uitwijking uit de evenwichtsstand is de maximale waarde
of de amplitude Am. De uitwijking uit de evenwichtsstand op een be
paald ogenblik noemt men de momentele waarde.
Men kan van de trilling een grafische voorstelling maken door een
rechthoekig assenkruis te tekenen, langs de horizontale as de tijd t
en langs de verticale as de uitwijking A uit de evenwichtsstand uit
te zetten (fig. 2). De tijd, die verloopt tussen de punten O en P,
is de periode of de trillingstijd T. De maximale uitwijking is de ampli
tude Am der trilling.
Bij de in fig. 2 voorgestelde sinusvormige trilling wordt de uitwijking
uit de evenwichtsstand voor ieder ogenblik, dus voor iedere waarde
van de tijd t, voorgesteld door:
(2)
A = Am sin co t
Telkens als de tijd t zo ver is voortgeschreden, dat co t met een bedrag
2 is toegenomen, heeft A weer dezelfde waarde bereikt. Dan is t
toegenomen met een bedrag gelijk aan de periode T.
cot-\-2n — (o{t-\- T).
Dus:
co T = 2 n
Hieruit volgt:
(3)
dus co = 2 njTj of, in verband met (1):
co = 2 re ƒ .
(4)
Men noemt co de hoekfrequentie (ook wel cirkelfrequentie). De be
tekenis van deze naam wordt hierna verklaard. Wanneer het niet tot
misverstand aanleiding kan geven, zullen we co ook wel eens kortweg
de frequentie noemen. Voor het lichtnet is ƒ = 50 Hz, T = V50 sec.
co & 314.
Het nulpunt van de tijd kan men willekeurig kiezen. Voor verschijn
selen, die zich voor dit tijdstip hebben afgespeeld, is t negatief. In
fig. 2 is het nulpunt van de tijd gekozen op een ogenblik, dat de
trilling een evenwichtsstand passeert. Kiest men het nulpunt van de
tijd echter later, dan kan men de trilling voorstellen door:

A = Am sin ft) (t + tj)

(5)

II.A.i

13

(zie fig. 3); kiest men het nulpunt van de tijd vroeger, dan is:
A = Am sin co (t — t^}

•

(zie fig. 4).

(6)

In vele gevallen verdient het aanbeveling, langs de horizontale as niet
de tijd t, doch de grootheid co t uit te zetten. Dan is men na een
periode een afstand 2 n verder gekomen. (5) gaat in dat geval over in:
A = Am sin (co t + cp)
(7)
(zie fig. 5), terwijl (6) overgaat in:
A —

sin (co t — cp)

(8)

(fig. 6), waarbij co tx = cp. Ten tijde t = o heeft de trilling (7) de
momentele waarde Am sin cp, terwijl de trilling (8) op dat ogenblik
de waarde Am sin (— cp) = — Am sin cp heeft. Heeft cp de waarde n,
dan gaat (7) over in A = Am sin (co t + n) = — Am sin co t en (8) in
A = Am sin (co t — 71) = — Am sin co t.
[sin (x + 71) = — sin x; ook is sin (x — n) = — sin x; zie Deel 1.]
Heeft cp de waarde 71/2, dan gaat (7) over in A = Am sin (co t + tc/2) =
= Am cos co t en (8) in A = Am sin (co t — Ttfe) = — Am cos co t.
[sin (x + 71/2) = cos x; sin (x — jr/2) = — cos x.]
Men kan, door cp de passende positieve of negatieve waarde te geven,
iedere sinusvormige trilling voorstellen door A = Am sin (co t + cp),
doch ook door A = Am cos (co t -f- cp), A = — Am sin (co t + cp) of
A = — Am cos (co t + <p)- In de regel zullen we een sinusvormige
trilling voorstellen door A — Am sin (co t + cp) en noemen dan cot + cp
de fase der trilling.
Bij de gelijktijdige beschouwing van twee trillingen,
AX = A im sin (co t + cpx) en A2 = A2m sin (co t + cp2),
die dezelfde frequentie co bezitten, doch niet tegelijk de waarde nul in
Al
Am
O

Fig. 3. A = Am sin co (t + O.

AtU

A!

AmsinCp

■x

Fig. 4. A = Am sin a> (t — q).

O

—cot
277

Fig. 5. A = ^4m sin (co t + cp).

00
27T

Fig. 6. A = i4m sin (co t — cp).
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dezelfde richting passe
ren (fig. 7), noemt men
9?i—cp2 het faseverschil of •
o
defaseverschuiving der bei
cp2
de trillingen. Men zegt,
dat in fig. 7 de trilling A1
Fig. 7. Twee sinusvormige trillingen met de voorijlt ten opzichte van
zelfde frequentie, doch verschillende amplitude A2 en dat A2 naijlt ten
en verschillende fase.
opzichte van A1 (Ax be
At = Am sin (co t + fpj); A2 = Am sin (co t+(p2). reikt eerder de maximale
waarde dan A,).
Bij twee trillingen met
verschillende frequenties
kan men niet van een
faseverschil spreken, daar
het tijdsverschil tussen de
nuldoorgangen niet steeds
hetzelfde is (fig. 8).
Fig. 8. Twee sinusvormige trillingen met
verschillende frequenties.
Bij berekeningen komt
men wel eens tot een
negatief argument van sin
sin^Ult
of cos, bv. sin (— co t)
of cos (—cot), Men zou
■, dit kunnen opvatten als
—► 6t)t
's- sin (*)t
trillingen met een ne
gatieve frequentie:
Fig. 9. sin2 co t = 1/2 — 1/2 cos 2, co t.
sin (— co t) = sin (— co) t.
Doch dit levert geen be
zwaar op: sin (— co t) = — sin co t en cos (— co t) = cos co t.
Bij een sinus betekent dus een negatieve frequentie een omkeren van
het teken van de trilling; bij een cosinus maakt het niets uit, of de
frequentie positief of negatief wordt genomen.

At

At

2. Effectieve waarde
Vloeit door een weerstand R een stroom /, dan is het vermogen, dat
in warmte wordt omgezet, I2 R (wet van Joule).. Is de stroom I een
gelijkstroom, dan is de warmte-ontwikkeling op ieder ogenblik de
zelfde. Is de stroom echter een wisselstroom, dan varieert de warmte
ontwikkeling voortdurend. Is I = Im sin co t, dan is
I2 = Im2 sin2 cot = Im2 (V2 — V2 cos 2 cot) (zie fig. 9)----- (9)
I2 is steeds positief, ook gedurende de halve periode, dat de stroom /
negatief is. sin2cué kan worden voorgesteld door een sinuslijn met
een amplitude x/2, die varieert rondom de waarde 1/2. In de regel
interesseren we ons niet voor de variërende momentele waarde van de
warmte-ontwikkeling, doch voor de gemiddelde warmte-ontwikkeling
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gedurende een lange tijd, die dezelfde is als de gemiddelde warmte
ontwikkeling gedurende één volledige periode*
Uit fig. 9 en ook uit form. 9 zien we, dat de gemiddelde waarde
van sin2 co t over een gehele periode 1/2 is. De gemiddelde warmte
ontwikkeling is dus V2 lm2 R. Een gelijkstroom 7m/v/2 & 0,707 7m
zou dus dezelfde warmte-ontwikkeling geven. Daarom noemen we:
-7^ = lk V2 • Im ^ 0,707 7m
V2
de effectieve waarde 7eff van de sinusvormige wisselstroom Im sin co t.
We kunnen gemakkelijk inzien, dat ook van de stroom I = Im sin (co t-\-cp)
de effectieve waarde 1/2 V2 • 7m is. Op analoge wijze spreekt men
ook van de effectieve waarde Ve{{ van de sinusvormige wisselspanning
7msin (co t + <p); 7eff = VmjV2.
Dus:
(10)
7eff = V2 V2 * 7m
en
(11)
Vefï=1l2 V2 • Vm
3. Voorstellingen door vectoren
Men kan sinusvormig met de tijd veranderlijke grootheden nog op
een andere wijze in beeld brengen dan zoals in fig. 2—8 is gedaan,
nl. door middel van vectoren.
Grootheden, die een bepaalde grootte en een bepaalde richting hebben,
kan men voorstellen door een pijl; de lengte van de pijl is een maat
voor de grootte; de richting en de richtingszin van de pijl geven de
richting en de richtingszin van de voorgestelde grootheid aan. Een
dergelijke pijl noemt men een vector. Bij de beschouwing van krachten
(Deel 1) is hiervan reeds gebruik gemaakt.
Men kan ook een trilling A = Am sin co t voorstellen door een vector.
Men neemt op de horizontale as (fig. 10) een punt P, zo, dat OP = Am
en laat de vector OP om het punt O
linksom draaien met een hoeksnelheid co,
d.w.z. met een zodanige snelheid, dat
in één secunde de hoek met de positieve
horizontale as met een bedrag oj toe
Q
R
neemt. Men drukt co niet uit in graden
\
\
/
per secunde, maar in radialen per se
'P
O
t
cunde (rad/sec). Na een tijd t heeft
/
deze draaiende vector de stand OQ
/
\
bereikt, zo, dat /_ QOP = cot. Zij R de
projectie van Q op de verticale as. Nu
is Z_ RQO ook co t en OR = Am sin co t.
B
De projectie van de draaiende vector op
de verticale as geeft dus op ieder ogen
Voorstelling van
Fig. 10.
blik de waarde aan van A = Am sin co t.
A = Am sin co t door een
draaiende vector.
Valt de projectie R van Q op het posi-

tieve (bovenste) deel van
de verticale as, dan is A
positief; valt R op het
negatieve (onderste) deel
van de verticale as, dan is
A negatief.
De trilling volgens
A = Am sin (co t + <p)
(fig. na) kan men voor
stellen door een draaiende
Fig. 11. a. Voorstelling van A = Amsin(a> t+q>) vector, die op het ogen
door een draaiende vector, b. Voorstelling van blik t = o een hoek cp
A = Amsm(cot—(p) door een draaiende vector. maakt met de horizontale
as (stand OP) en na een
willekeurige tijd t een
hoek co t + <P maakt met
deze as (stand OQ.) De
waarde
A = Am sin (co t + cp)
wordt nu ook gegeven
o
o
door de projectie van deze
draaiende vector op de
verticale
as, want
b)
a)
/_ OQR = co t -f- cp.
Fig. 12. Voorstelling van A = Am sin (co t-{-<p) Het punt R doorloopt dus
de verticale middellijn
door een stilstaande vector.
AB van de cirkel op en
neer. Valt het punt R op
het gedeelte OA, dan heeft de trilling een positieve waarde; valt R
op het gedeelte OB, dan is de waarde negatief.
Op overeenkomstige wijze geeft in fig. nb de draaiende vector OP
een voorstelling van A = Am sin (co t — 9?).
Bij het verdere gebruik, dat we van deze vectorvoorstelling zullen
maken, is het handiger, niet de vectoren te laten draaien, doch deze te
laten stilstaan in de stand, die ze innemen op het ogenblik t = o en de
lijn OA, waarop we de vectoren projecteren, rechtsom te laten draaien
met dezelfde hoeksnelheid co. De voorstelling van A = Am sin (co t + cp)
wordt dan als in fig. 12a aangegeven, nl. de projectie van de stil
staande vector OP op de draaiende lijn OA. Hier is OP = Am;
/_ OPR = co t + cp; OR = Am sin (co t + cp), Eenvoudigheidshalve la
ten we nu de draaiende lijn AOB in de figuren achterwege en tekenen
alleen de vector OP als in fig. 12b.
De eerste toepassing van deze vectorvoorstelling maken we bij het
optellen van sinusvormig veranderlijke grootheden, waarvan de fre
quentie dezelfde is.
Om twee sinusvormig veranderlijke grootheden Ax = Aim sin (cot + cpi)
en A2 = A2m sin (co t + cp2) op te tellen, zetten we beide uit als vector,
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overeenkomstig de methode van fig. 12b. Onderstel, dat in fig. 13
OP de voorstelling is van Ax en OQ die van A2. We construeren het
parallelogram OPRQ en projecteren dit op de draaiende lijn OA.
Op ieder ogenblik is OP' de waarde van Alf OQ' de waarde van A2.
Daar PR en OQ gelijk en evenwijdig zijn, zijn hun projecties op OA ook
gelijk, dus OQ' = P'R'. Derhalve is OP' -j- OQ' = OP' + PR’ = OR'.
Op ieder ogenblik is dus OR' de waarde van Al + A2. Men kan dus
de vector OR de som noemen der vectoren OP en ÖQ.
Op volkomen analoge wijze kan men het verschil bepalen van twee
sinusvormige veranderlijke grootheden. Men vindt Al — A2 door de
vector OQ, die A2 voorstelt, in tegengestelde zin uit te zetten (fig. 14,
OS) en met de vector OP, die A1 voorstelt, een parallelogram te laten
vormen. De vector OT is nu het verschil der vectoren OP en OQ
en de voorstelling van AY — A2.
De grootheid co blijkt de hoeksnelheid te zijn van de vector, die de
trilling A sin (co t + 9?) voorstelt (fig. na) en wordt daarom hoekfrequentie genoemd.
(Uit het voorgaande blijkt, dat de richting van de vector niet de
richting is van de beweging van het trillende voorwerp!)
4. Voorstelling door complexe getallen
Bij de behandeling van wisselstroomproblemen kan men in vele ge
vallen met voordeel gebruik maken van de voorstelling der wisselstroomgrootheden (stromen, spanningen, impedanties, admittanties)
door complexe getallen, ondanks het feit, dat deze wisselstroomgrootheden volkomen reële grootheden zijn.
In Deel 1 hebben we gezien, hoe men complexe getallen kan voor
stellen door vectoren. In het voorgaande gedeelte hebben we sinus
vormig veranderlijke grootheden door vectoren voorgesteld. We stellen
R',

QZa

R

P'l

Güt

°

IP, <P2

Fig. 13. Het bepalen van de som
OR van twee sinusvormig verander
lijke grootheden OP en OQ, waar
van de frequenties dezelfde zijn.
Radiotechniek II — 2

Fig. 14. Het bepalen
van het verschil OT
van twee sinusvormig
veranderlijke groot
heden OP en OQ,
waarvan de frequenties
dezelfde zijn.
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nu een sinusvormig veranderlijke grootheid voor door het complexe
getal, dat door dezelfde vector wordt voorgesteld.
De sinusvormig veranderlijke grootheid A = Am sin (w t + 9?) hebben
we voorgesteld door een vector OP (fig. n), waarvan de lengte Am is,
en die ten tijde t = o een hoek 9? maakt met de positieve horizontale
as en om het punt O linksom roteert met een hoeksnelheid co, zodat
op een tijd t de vector zich bevindt in de stand OQ. De momentele
waarde van A wordt voorgesteld door het stuk OR, de projectie van
de roterende vector op de verticale as.
We beschouwen nu in dezelfde figuur de horizontale as als de reële
as en de verticale as als de imaginaire as van het complexe vlak. Dan
is OQ de voorstelling van het complexe getal, waarvan de modulus
gelijk is aan de lengte Am van de roterende vector en het argument
cot + cp is, dus de voorstelling van het complexe getal:
A = Am {cos (co t + <p) + j sin (co t + 9?)}

(12)

De coëfficiënt van j in (12) is nu de sinusvormig veranderlijke groot
heid, die we wensten voor te stellen. Hieruit volgt:
Een sinusvormig veranderlijke grootheid is gelijk aan de coëfficiënt van j
van het complexe getal, dat door dezelfde vector wordt voorgesteld.
Hiervan kan men zich ook als volgt overtuigen. De sinusvormig ver
anderlijke grootheid is op ieder ogenblik gelijk aan de projectie van
zijn vectorvoorstelling op de verticale as; de coëfficiënt van j van
een complex getal is ook de projectie van zijn vectorvoorstelling op
de imaginaire as.
Er schuilt dus niets geheimzinnigs in, wanneer we bv. een sinus
vormig met de tijd veranderende electrische stroom, die een reëel
bestaan heeft, voorstellen door een complex getal; de stroom is immers
gelijk aan de coëfficiënt van j van dit complexe getal, en deze coëfficiënt
is reëel. De modulus van het complexe getal is gelijk aan de amplitude
van de sinusvormig veranderlijke grootheid; het argument van het
complexe getal bepaalt de fase.
Nu kan men wel vragen, waarom men deze voorstelling door complexe
getallen toepast. Op het eerste gezicht wordt hierdoor de zaak inge
wikkelder; men vermenigvuldigt de sinusvormig veranderlijke groot
heid met j en voegt er nog een reële grootheid aan toe, waardoor het
complexe getal ontstaat. Doch bij onze verdere behandeling van
wisselstroomproblemen zullen de voordelen van deze voorstellings
wijze duidelijk blijken.
We spreken af, het reële deel yan het complexe getal P + ; Q aan te
duiden met Re (P + j Q) en de coëfficiënt van j met lm (P + j Q).
(Het is strikt genomen niet juist, Q het imaginaire deel van het com
plexe getal P + j Q te noemen; het imaginaire deel is j Q. Kortheids
halve willen we echter toch Q het imaginaire deel van P +; Q
noemen). Dus:
Re (P + ƒ Q) = P\ lm (P + j Q) = Q.
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Uit deze afspraak volgt:
sin oj t = lm (cos ojt j sin oj t);
cos oj t = Re (cos co t + j sin co t) = Im {; (cos cot + j sin co £)}
sin (co t + cp) = lm {cos (co t -f cp) + j sin (co t + cp) J;
cos (co t + cp) = Re (cos (co £ + cp) + j sin (co t -j- cp)} =
= lm [;' {cos (co £ -f- 7?) + j sin (co£ + <p)}].

(13)

Hieruit blijkt weer, zoals reeds in Deel 1 bij de behandeling der com
plexe getallen is opgemerkt, dat vermenigvuldigen met j overeenkomt
met een draaiing van de bijbehorende vector linksom over een hoek
71/2 (= 90°) en met het vervangen van sin door cos en van cos door
— sin. We zullen in de regel de sinusvormig veranderlijke grootheden
voorstellen door vectoren in de stand, die zij innemen voor £ = o,
dus zoals in fig. 15 aangegeven.
Verder spreken we af, het complexe getal, dat de voorstelling is van
een sinusvormig veranderlijke grootheid, aan te duiden door een
horizontaal streepje boven de letter. Dus I = Im sin (oj t -f cp) duiden
we aan door 7, V = Vmsin (oj t + cp) door V, waarbij
2 = 7m {cos (cot + cp) + j sin (co t + cp)}
en
V = Vm {cos (w t -f cp) -f sin (oj t + <p)}.
V/e hebben nu dus drie methoden gevonden, volgens welke sinusvormige
wisselstroomgrootheden kunnen
worden voorgesteld; door een gra
fische voorstelling van de momen
tele waarde als functie van de tijd
(dus een sinuslijn), door vectoren
en door complexe getallen. Van
ieder dezer methoden zullen we
herhaaldelijk gebruik maken; in
het ene geval geeft de ene methode,
in een ander geval een andere me
thode de eenvoudigste behande
lingswijze van het beschouwde
probleem. We willen nu enkele
eenvoudige gevallen op ieder dezer
drie manieren beschouwen.
Fig. 15. Voorstelling door vectoren van enige sinusvormig veranderlijke groot
heden; deze vectoren stellen tevens complexe getallen voor:
OA: Am sin co t = lm .Am (cos oj t + j sin co t);
OB: Am cos oj t = lm Am ij (cos co t + j sin co t)};
OC:
Am sin (co t + cp) = lm Am {cos (co t + cp) +j sin (co t + <p)};
OD: Am cos (cot + cp) = lm Am [ƒ {cos (a> t + cp) + j sin (a> t +
OE: Am sin (co t — cp) = lm
{cos (cot — cp) + j sin (co t — cp)};
OF:
Am cos (cot —cp) = lm Am [/ {cos (cot — cp) + j sin (cot — 9)}];
OG:—Am sin (co t -f cp) = lm Am [ — {cos (co r -j- cp) -f- j sin (co t + 97)}].
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5. De som van sinusvormige trillingen met dezelfde frequentie
De wet van Kirchhoff zegt, dat de algebraïsche som der stromen, die
in een punt samenkomen, nul is. Deze wet geldt niet alleen voor gelijk
stromen, doch ook voor wisselstromen, mits men op ieder ogenblik de
som neemt van de momentele waarden der stromen. Noemt men de
stromen Ix en 72, die vloeien door twee takken, die in P samenkomen,
positief, indien de stromen naar P toe vloeien (fig. 16) en de stroom 73
in de derde tak positief, indien deze van P af vloeit, dan is op ieder
ogenblik 73 = 7X -+- /2. Zijn de stromen I± en 72 sinusvormige wissel
stromen met dezelfde frequentie en gelijke fase, dan kan men stellen:
1 /jjxj sin co t;
h = hm sin co t;'
h = h + h = (hm + hm) sin co t (fig. 17).
De amplitude I2m van /3 is de som der amplituden van h en 72.
Is 71=7im sin co t en 72 = —72m sin co t, dan is 73=(7im — 72m) sin co t.
De amplitude 7am van 73 is nu het verschil der amplituden van I}
en h (fig* 18).
Is h = 7im sin co t en 72 = hm cos o* t, dan is:
ï3 = llm sin co t -f- 72m cos cot = I im (sin co t -f -7^ cos co t) .. (14)
hm
Bepaalt men nu een hoek cp zodanig, dat:

4® = tg V ...

(i5)

hm
(dit is altijd mogelijk, wat ook de waarden van 7im en 72m zijn, daar
tg cp alle mogelijke waarden kan hebben), dan is:
73 = 7im (sin cot tg cp cos co t).
Daar tg cp =

h~

sin cp

cos cp

vinden we:

hm (sin co t cos cp + cos co t sin cp) =
cos cp

hm sin (cot + cp).

COS cp

hm
V~hm2 + hm2, dus:
cos cp
73 = Vhm2 + hm2 sin (co t + cp),
(16)
(fig. 19), waarbij de fasehoek cp is gegeven door (15). De amplitude
van I3 is 73m = Vhm2 + hm2*
De drie gevallen van fig. 17, 18 en 19 worden door vectoren voor
gesteld in fig. 20, 21 en 22.
Bij de voorstelling door complexe getallen vindt men voor het geval
van fig. 19 en 22:
h = hm sin Mt; 7X = 7im (cos cot + j sin co t);
h = hm cos cot; 72 = 72m {/_(cos co t +; sin co t)};
h=h + h = (Am + j hm) (cos co t +; sin co t).
h = h + h>
Uit (15) volgt:
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Fig. 17. De stromen Ix en I2 bezitten
dezelfde frequentie en dezelfde fase;
Iz is hun som.

Fig. 16. I3 = Iy + I2
(wet van Kirchhoff).

[

o

Fig. 18. De stroom /3 is de som van de
sinusvormig veranderlijke stromen Ix en /2.

Fig. 19. I3 is de som van de stromen Iy en I2, waarvan de
frequentie dezelfde is, doch wier faseverschil n/2 bedraagt.

I3 =I| +12

O
12

I. 1

r2
12

Fig. 20. Vectorvoorstelling van fig. 17.
o
I33 Ii -I2
O

-12

12

Fig. 21. Vectorvoorstelling van fig. 18.

!<

Fig. 22. Vectorvoorstelling van fig. 19.
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De amplitude 73m van 73 is de modulus van het complexe getal 73, dus:
^3m = | hm + jhm | * | cos <*> t
sin co t | = Vhm2 + hmh
Jwant | cos co t +/sin co t \ = i).
Het argument van /3 is de som der argumenten van de beide factoren
van 73> dus het argument van 7im -f j 7^ plus het argument van
cos co t -f j sin co t. Het argument cp van 7im -f- j I2m heeft tot tangens
hmlhmt dus:
_
tg V — hmlhm>
het argument van 73 is dus co t + (p, zodat
73 = V hm2 + 72m2 sin (co t -f: <p),
hetzelfde resultaat als (16) aangeeft.
Is het faseverschil tussen Ix en 72 een willekeurige hoek cp en kan
men het nulpunt van de tijd nog willekeurig kiezen, dan kan men
stellen:
7X = 7im sin ca t;
h = hm sin (ft) t + cp);
h = h + /2 = 7im sin co t + 72tn sin (co t + 9?) = *
= 7im sin ft) t + 72m sin co t cos cp + 72m cos ft) ^ sin cp =
= (7im + 72m cos cp) sin co t + (72m sin cp) cos co t........
(17)
(17) komt overeen met (14); 7im is vervangen door 7im + 72m cos cp
en hm is vervangen door 72msin9?. Op dezelfde wijze als (16) is
afgeleid uit (14) kan men uit (17) afleiden:
h= V(hm + hm cos cp)2 + (72m sin cp)2 sin (co t + ip) =
= hm sin (co t + y>), ..............................................................
waarbij y zodanig is gekozen, dat:
72m sin cp___
tg V = hm + 72m cos cp *
Men kan 73m herleiden tot:
hm = Vhm2 4~ 2 hm hm cos cp + 72m2 cos2 cp + I2m 2 sin2 cp =
= Vhm + hm2 + 2 I\m hm cos cp........................................
(zie fig. 23).

(18)
(19)

(20)

Fig. 23. /3 is de som van
de stromen Ix en I2, wier
frequenties dezelfde zijn,
doch wier faseverschil (p
bedraagt.
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Met behulp van de voorstelling door
vectoren bepaalt men de som van /x en
h door eerst h als vector uit te zetten
(fig. 24), nl. een vector langs de posi
tieve horizontale as met de lengte hm
en aan het eind van deze vector o
1.
h uit te zetten onder een hoek cp en met
de lengte /2m- De vector, die O met Fig. 24. Vectorvoorstelling van
het eindpunt van h verbindt, stelt /3
fig. 23.
voor. De lengte van deze vector Izm
vindt men nu met de cosinusregel [zie (20)]. De bovengenoemde hoek y
ziet men ook in fig. 24. Men kan (20) ook uit dit vectordiagram
afleiden. OP = Iim + /2m cos <p; PQ = I2m sin cp;
OQ = VOP2 + PQ2 — V(7im 4" km cos cp)2 + /2m2 cos2 cp =
= V/im2 + hm' + 2 /im hm cos cp.
Ook (19) volgt uit fig. 24.
Met behulp van complexe getallen verloopt de berekening als volgt:
h — hm sin co t;
h — hm (cos co t + j sin co t);
h = hm sin (cot + cp); /2 = /2m {cos (co t + cp) + j sin (co t + 9?)};

h = h + hr

h — h + h*

We bedenken nu, dat:
cos (co t + cp) + j sin (co t
cp) = (cos cot + j sin co t) (cos cp -\- j sin cp),
want van al deze drie complexe getallen is de modulus 1, terwijl het
argument van het linkerlid co t + 9? is, en het argument van het rechterlid de som van de argumenten der factoren, dus ook cot -f- cp.Voor
/2 kan men dus ook schrijven:
h = hm (cos cp + j sin cp) (cos co t + j sin co t),
zodat:
(21)
h = {hm + hm (cos cp -}- j sin 9?)} (cos co t +; sin co t)
De amplitude van /3 is de modulus van /3, dus:
hm = V(/im + -km cos 9>)2 + km2 sin2cp =
= V/lm2 + km2 + 2 km km cos cp.
Het argument van de eerste factor van (21) is y, indien
km sin cp
tg Y» = /lm + km cos cp
(het imaginaire deel gedeeld door het reële deel); het argument van
/3 is dus cot -f- ip, zodat:
k = Vkm2 + km2 + 2 km km cos cp sin (co t + y),
zoals boven volgens de andere methoden ook reeds werd gevonden.
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B
NIET-SINUSVORMIGE TRILLINGEN
In II, A hebben we trillingen beschouwd, die sinusvormig met de
tijd veranderen. We ontmoeten echter herhaaldelijk trillingen van
andere gedaante. Zo vertoont de spanning van het lichtnet in de
regel enige afwijkingen van de sinusvorm; de stroom door een luid
spreker bij de weergave van muziek of spraak is verre van sinusvormig
(fig- *5)- ....
De niet-sinusvormige trillingen kan men onderscheiden in periodieke
en niet-periodieke. De wisselspanning van het lichtnet is periodiek;
iedere Vso secunde herhaalt zich hetzelfde spanningsverloop. In het
bijzonder is iedere sinusvormige trilling periodiek. De stroom door
de luidspreker bij weergave van muziek of spraak is niet-periodiek;
men kan in fig. 25 geen gedeelte aanwijzen, dat telkens na eenzelfde
tijdsverloop terugkeert.
1. De som van sinusvormige trillingen
met verschillende frequenties
In II, A hebben we gezien, hoe de som kan worden bepaald van sinus
vormige trillingen met dezelfde frequentie. We verkregen weer een
sinusvormige trilling met dezelfde frequentie, doch waarvan de ampli
tude en de fase ieder afhangen van de amplituden en fasen der
afzonderlijke trillingen.
De som van twee sinusvormige trillingen, waarvan de frequenties ver
schillend zijn, is echter in de meeste gevallen een niet-periodieke
trilling.
Zij in fig. 26a kromme I een sinusvormige trilling met een frequentie
van 50 Hz en kromme II een sinusvormige trilling met een frequentie
van 100 Hz. De som hiervan is een periodieke trilling met een fre
quentie van 50 Hz, die echter niet sinusvormig is; na iedere V50 sec
is zowel de eerste als de tweede trilling weer in dezelfde toestand
teruggekomen, hun som dus ook.
nr=i +n
Fig. 26a.
Trilling I is sinusvormig
met een frequentie van
50 Hz; trilling II is sinus
vormig met een frequentie
van 100 Hz; triling III,
die de som is der beide
andere, is niet sinusvor
mig; zijn frequentie is
50 Hz.
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In fig. 26b is een voorbeeld getekend, waarbij de trillingen I en II
sinusvormig zijn, doch de frequentie van trilling II driemaal zo groot
is als die van trilling I. De trilling III, die de som der trillingen I
en II voorstelt, is periodiek met dezelfde periode en dus ook dezelfde
frequentie als trilling I. In fig. 27a is de frequentie van trilling I
50 Hz en die van trilling II 40 Hz. Hun som (trilling III) is niet
sinusvormig, doch wel periodiek; na iedere V10 sec herhaalt zich het
zelfde verloop.
Een bijzonder geval, dat we in de radiotechniek herhaaldelijk zullen
ontmoeten, doet zich voor, wanneer twee sinusvormige trillingen
moeten worden opgeteld, waarvan de ene een lage en de andere een
veel hogere frequentie bezit. In fig. 27b is de frequentie van de tril
ling a 50 Hz en die van de trilling b 1600 Hz, terwijl trilling c hun
som voorstelt. Men kan kromme c beschouwen als een sinuslijn, die
zich niet slingert om de horizontale as, doch om de lijn a.
Een ander merkwaardig geval, eveneens van practische betekenis,
ontmoeten we, wanneer de frequenties der beide trillingen weinig ver
schillen. Op een bepaald ogenblik zijn beide trillingen in fase, dus
is de maximale waarde van de som gelijk aan de som van de amplituden der beide componenten. Na enige tijd heeft de ene trilling een
halve periode meer doorlopen dan de andere en zijn de fasen der
beide trillingen tegengesteld. De amplitude der som is op dat ogenblik
gelijk aan het verschil van de amplituden der componenten. De somtrilling is dus nu eens sterk, dan weer zwak (zie fig. 27c). Men noemt
dit afwisselende toe- en afnemen der amplitude „zwevingen". Het
aantal zwevingen per secunde is gelijk aan het frequentieverschil der
componenten.
Indien gelijktijdig twee tonen worden voortgebracht met hoorbare
frequenties, die zeer weinig verschillen, bv. 400 en 401 Hz, en waar
van de sterkten niet te veel verschillen, dan hoort men eenmaal per
secunde de geluidssterkte toe- en afnemen. De toonshoogte is hierbij
niet geheel constant, maar varieert iets in hetzelfde rhythme, ergens
tussen 400 en 401 Hz. Evenwel, een dergelijk klein verschil in toons
hoogte is zelfs voor een zeer geoefend, scherp gehoor nauwelijks of
niet waarneembaar. De sterktevariaties kan men echter zeer gemakkelijk
constateren. Bij het in fig. 27c weergegeven geval, waar het frequentie
verschil groter is, hoort men de beide tonen van 1000 en 1100 Hz,
doch geen zwevingen. Op deze acoustische verschijnselen gaan we thans
niet verder in.
Een interessant geval doet zich voor, als de amplituden der beide
componenten gelijk zijn. Men vindt dan:
A sin col t + A sin co21 = 2A sin

ft) 1 + co2
2

t cos

co 1 —ft> 2
2

U

Men kan deze som dus opvatten als een trilling met de gemiddelde
co-, -f- oj2
.
... .
_
co1 — co o
——-, vermenigvuldigd met cos--- —— t, waarvan de
frequentie

Fig. 26b.
De trillingen I en II zijn
sinusvormig; de frequen
tie van II is driemaal zo
groot als die van I. De
trilling III, die de som is
van I en II, is niet sinus
vormig; zijn frequentie is
dezelfde als die van I.

!£osec L
'Aosec
’/io

Fig. 27a. De som van trilling I met
een frequentie van 50 Hz en trilling II
met een frequentie van 40 Hz is niet
sinusvormig, doch wel periodiek, met
een frequentie van 10 Hz.

Fig. 27b.
a. Trilling met een frequentie van
50 Hz; b. Trilling met een frequentie
van 1600 Hz; c. Som der trillingen
a en b.

o

A

p

wec

J

Fig. 27c. Som van een trilling met een frequentie van 1000 Hz en een trilling
met een frequentie van 1100 Hz. De amplitude van de laatste component is
de helft van die van de eerste.
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'O
-_ ’/lOO sec-

t
Fig. 27d. Som van een trilling met een frequentie van noo Hz en een
trilling met een frequentie van 1300 Hz met gelijke amplituden.
frequentie gelijk is aan de helft van het verschil van de frequenties
der componenten. In fig. 27d zijn
co 1 — (02
co 1---0)2
cos
-1 en — cos
t
2

2

gestippeld aangegeven; de somtrilling is door een getrokken lijn voorgesteld. Deze laatste kan men tekenen als een sinuslijn met de frequentie

2

waarvan de amplitude telkens wordt begrensd door

de stippellijnen. Doch telkens als cos —---- — t de waarde nul pas2

seert, keert deze factor van teken om, zodat van de resulterende som
trilling in deze punten de fase omslaat, zoals men in fig. 27d ziet.
Op deze wijze kan men inzien, dat de som toch geen component met
de gemiddelde frequentie

ft)j + (O
2

- bevat.

Kan men de verhouding der frequenties van twee trillingen uit
drukken als de verhouding van twee gehele getallen, dan is de trilling,
die gelijk is aan hun som, periodiek. De frequentie der somtrilling
is de grootste gemene deler van de frequenties der afzonderlijke tril
lingen. Zijn echter de frequenties der beide trillingen onderling on
meetbaar (bv. 50 Hz en 50 ^2 Hz), dan is er geen geheel veelvoud
van de trillingstijd Tx van de eerste trilling, dat tevens een geheel
veelvoud is van de trillingstijd T2 van de tweede trilling en zal de
oorspronkelijke toestand nooit voor beide trillingen tegelijk terug
keren. De som der beide trillingen is dan niet periodiek.
2. De som van een gelijkspanning en een wisselspanning
(of -stroom)
In de radiotechniek heeft men vaak te maken met een spanning, die
de som is van een gelijkspanning en een wisselspanning, bv. de niet
afgevlakte spanning van een gelijkrichter, of met een stroom, die de
som is van een gelijkstroom en een wisselstroom, bv. de anodestroom
van een versterkerbuis. Zo is de stroom, voorgesteld door fig. 28c,
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de som van een gelijkstroom volgens fig. 28a en een wisselstroom
volgens fig. 28b.
Bij een gelijkstroom (a) vloeit de electriciteit steeds in dezelfde rich
ting; bij een wisselstroom (b) vloeit de stroom afwisselend in de ene
en in de andere richting, doch zo, dat gedurende de ene halve periode
evenveel in de ene richting vloeit als gedurende de andere halve
periode in de andere richting, zodat de electriciteit gemiddeld op
zijn plaats blijft en een heen en weer gaande beweging uitvoert om
de evenwichtsstand. Bij een stroom volgens kromme c vloeit de elec
triciteit wel steeds in dezelfde richting, doch nu eens wat sterker, dan
weer wat zwakker. Bij fig. 28 merken we op, dat de amplitude van
de wisselstroomcomponent (kromme b) kleiner is dan de gelijkstroomcomponent (kromme a). Is daarentegen de amplitude van de wissel
stroomcomponent groter dan de gelijkstroomcomponent (fig. 29), dan
vloeit de stroom niet steeds in dezelfde richting (kromme c), doch
vloeit gedurende een volledige periode (bv. van P tot Q) meer elec
triciteit in de ene richting (van P tot R) dan in de andere richting
(van R tot Q).
1
a)

I

O

a)

rt

O

b)

I

O

b)
O

/

1

t
c)
c)

O

Fig. 28.
a. Gelijkstroom, b. Wisselstroom
met kleine amplitude, c. Som van
een gelijkstroom en een wissel
stroom met kleine amplitude. De
stroom vloeit steeds in dezelfde
richting.

O

Fig. 29. a. Gelijkstroom; b. Wis
selstroom met grote amplitude;
c. Som van een gelijkstroom en een
wisselstroom met grote amplitude.
Tussen P en R vloeit de stroom in
de ene richting; tussen R en Q in
de andere richting.
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Reeksen van Fourier

We hebben gezien, dat de som van enige sinusvormige grootheden
(bv. electrische stromen), waarvan de frequenties veelvouden zijn van
eenzelfde grondfrequentie /0, weer een periodieke grootheid is met de
frequentie /0, die echter niet sinusvormig is. Omgekeerd kan men
iedere niet-sinusvormige, periodieke functie ontbinden in een aantal
sinusvormige componenten, waarvan de frequenties gehele veelvouden
zijn van de frequentie van de oorspronkelijke functie. Is dus f(t)
een periodieke functie van t met de periode T = i//0 (d.w.z. dat
steeds na een tijd T de functie f(t) weer dezelfde waarde heeft be
reikt), en noemen we weer 2 n f0 = co, dan is
f(t) = A0

Ax sin (co £ + 9?j) + A2 sin (2 co t + <p2) +
+ A3 sin (3 co t + 9?s) + ...

(22)

Deze reeks heet de reeks van Fourier.
In het algemeen is de reeks (22), waardoor een willekeurige perio
dieke functie kan worden voorgesteld, een oneindig voortlopende
reeks. Doch in alle practisch voorkomende gevallen worden de coëffi
ciënten An op den duur zo klein, dat men een voldoende benadering
van de gegeven functie f(t) verkrijgt, wanneer men deze reeks na een
Zeker aantal termen afbreekt en het resterende oneindige aantal termen
verwaarloost.
Men kan deze reeks ook in een andere vorm voorstellen:
sin (ntot

(pfï) = sin n co t cos cpn + cos n co t sin cpn.

Passen we deze herleiding toe op ieder der termen van (22), dan ver
krijgen we:
f(t)=AoJrA\ cos 9?isin tot-\-A2cos <p2sin2 tot + A3coscp3sin3 cot + • •.
+ A\sin (pi cos co t + Az sin cp2 cos 2 co t -j- A3 sin cp3 C0S3 cot +

+ ...

We stellen nu:

An cos cpn = (Lr)
An sin (pn = bn;
Aq
= 60»

(23)
(24)’

Dan gaat (23) over in:
f(t) = ax sin to t 4- a2 sin 2 co t + a3 sin 3 co t + a4 sin 4 a> t + . . .
+ + ^1 cos w ^ + ^2 cos 2 co t + 63 cos 3 co t + 64 cos 4 co t + ... (25)
Is omgekeerd de reeks (25) gegeven, dan kunnen we hieruit de reeks
(23) afleiden met behulp van de formules:
en

An = o-n + bji
tg Vn = bnlan>

(26)

die volgen uit (24).
Als het verloop van een periodieke functie door een kromme is ge
geven, kan men op verschillende manieren ant bn, An en cpn bepalen..
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Doch hierop willen we niet nader
ingaan. We willen volstaan met de
Fourier-reeks aan te geven voor
enkele bijzondere periodieke func- .
ties, die we later nodig zullen bol
hebben. Hoe een periodieke niet
o
sinusvormige stroom of spanning
experimenteel in sinusvormige
componenten wordt ontbonden, Fig. 30. Periodieke functie van t.
zal worden beschreven in Deel 7. Door de horizontale as zover te ver
In (22) en (25) is een functie van t schuiven, dat de beide gearceerde
oppervlakken gelijk zijn, vindt men de
beschouwd, die steeds weer de constante term b0 van de reeks van
zelfde waarde aanneemt als t is Fourier. Stelt de kromme een stroom
voor, dan is b0 de gelijkstroomtoegenomen met een bedrag:
component.
T = i//oWe kunnen echter (22) en (25) ook opvatten als een functie van a> tt
die steeds weer dezelfde waarde aanneemt als co t is toegenomen met
een bedrag co T = co/fn = 2 n. Gemakshalve stellen we co t voor door x.
(25) luidt dan:

ƒ(*)

-}- 6n -f-

ax sin x -\- a2 sin 2 x
a3 sin 3 x + a4 sin 4 x + .. .
cos x + b2 cos 2 x + 63 cos 3 x -f- b4 cos 4 x + . .. (27)

Als x is toegenomen met een bedrag 2 n hebben alle termen van (27)
weer dezelfde waarde verkregen; f(x) dus ook. f(x) is dus een perio
dieke functie van x met de periode 2 n.
De gemiddelde waarden van sin nxen van cos n x is voor een geheel
aantal perioden nul. Uit (27) volgt dus, dat de gemiddelde waarde
van f(x) voor een geheel aantal perioden gelijk is aan 6n. Is (27) bv.
de voorstelling van een electrische stroom, dan is dus 60 de gelijkstroomcomponent. Is een periodieke functie door een kromme ge
geven (fig. 30), dan vindt men 6n door de horizontale as zover te
verschuiven, tot voor een volledige periode het oppervlak boven de as
even groot is als het oppervlak beneden de as. Zijn deze oppervlakken
reeds gelijk voor de gegeven kromme, dan is bQ = o.
4. Symmetrie=eigenschappen
a. Spiegelbeeldsymmetrie
De voorstelling van y = cos x is symmetrisch ten opzichte van de
y-as, evenals de voorstelling van y = cos n x. De voorstelling van
y = sin n x bezit deze symmetrie niet. De som van enige cosinus
termen uit (27) is dus ook symmetrisch ten opzichte van de y-as.
Omgekeerd bevat de Fourier-reeks, die de voorstelling is van een
periodieke functie, die symmetrisch is ten opzichte van de y-as (fig. 31),
geen sinustermen, doch alleen cosinustermen, dus is:

r

32 11.B.4
y — b0

b± cos x + b2 cos 2 x + 63 cos 3 x + è4 cos 4 x + ...

(28)

(&o moet men in dit verband ook als een cosinusterm opvatten, nl. als
60 cos o x = 60).
b. Radiale symmetrie
De voorstelling van y = sin x is symmetrisch ten opzichte van de
oorsprong, evenals de voorstelling van y = sin n x. De voorstelling
van y = cos n x bezit deze symmetrie niet, De som van enige sinus
termen uit (27) is dus ook symmetrisch ten opzichte van de oorsprong.
Omgekeerd bevat de Fourier-reeks, die de voorstelling is van een perio
dieke functie, die symmetrisch is ten opzichte van de oorsprong (fig. 32),
geen cosinus termen, doch alleen sinustermen, dus is:
y = ax sin x + a2 sin 2 x + a3 sin 3 x + a4 sin 4 x + ...

(29)

c. Verschuivingssymmetrie

Fig. 31. Periodieke functie met spiegelbeeldsymmetrie. De reeks van Fourier
bevat alleen cosinustermen.

2ïï —

Fig. 32. Periodieke functie met radiale
symmetrie. De reeks van Fourier
bevat alleen, sinustermen.
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Fig. 33. Periodieke functie met verschuivingssymmetrie. De reeks van
Fourier bevat alleen oneven sinus- en
cosinustermen.

Een bijzondere vorm van symme
trie, die in de electrotechniek vaak
voorkomt, is de zg. verschuivings
symmetrie. Denk een functie:
y = ƒ(*), waarvan het verloop
willekeurig moge zijn tussen x = o
en x = n (fig. 33). Verschuif dit
deel der kromme naar rechts over
een afstand n, waardoor de gestip
pelde kromme in fig. 33 ontstaat
en spiegel deze verschoven krom
me t.o.v. de x-as. De zo verkregen
kromme (de getrokken kromme in
fig. 33) neemt men als één periode
en herhaalt deze kromme verder.
Men noemt de beschreven regel
maat, die hier binnen een periode
wordt gevonden, verschuivings
symmetrie.
Bij de ontwikkeling van een derge
lijke functie in een reeks van
Fourier vindt men alleen compo
nenten, die zelf ook verschuivings
symmetrie bezitten. Dit zijn de
oneven sinus- en de oneven cosi
nustermen. De even termen ont
breken derhalve in deze reeks, daar
deze termen zelf geen verschui
vingssymmetrie bezitten. Men
vindt dus in dit geval:
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y = ax sin x + ö3 sin 3 x + a5 sin 5 x + ...
bx cos x + 63 cos 3 x -{- &5 cos 5 x + • • * =
= Ai sin (x + <Pi) + At sin (3 * + <pa) + A5 sin (5 x + <p5) +• • • (3°)
5. Enkele voorbeelden
1. Een periodieke functie, die in
de electrotechniek herhaaldelijk
voorkomt, is gegeven in fig. 34.
Langs de horizontale as kiezen we
de schaal zodanig, dat een periode
2 71 bedraagt; langs de verticale
as kiezen we de schaal zodanig,
dat de functie in het interval van
o tot Ti de waarde + 1 en in het
interval van
tot 2 tz de waarde
— 1 heeft, en zo vervolgens. Men
noemt deze functie wel „vierkante
sinus".
Daar voor iedere periode het op
pervlak boven de x-as gelijk is
aan het oppervlak beneden deze
as, is de gemiddelde waarde nul,
dus in (27) is ó0 = o.
De functie bezit radiale symmetrie
ten opzichte van de oorsprong,
dus de reeks van Fourier bevat
alleen sinustermen.
De functie bezit bovendien verschuivingssymmetrie, dus alleen
de oneven termen komen voor.
De reeks van Fourier luidt voor
deze functie y = f(x):
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Fig. 34. „Vierkante sinus”.
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y = (4/tz) (sin x + V3 sin 3 x +
+ V5 sin 5 x + V? sin 7 x + .. 0(31)
Fig. 35 laat de opbouw van deze
functie uit de termen van (31)
zien, tot en met V? sin 7 x. Door
een eindig aantal termen van de
reeks te nemen verkrijgt men een
benadering van de kromme van
fig. 34; hoe meer termen men
neemt, des te beter is de benade
ring. In fig. 35 zijn de functie van
fig. 34 en de benadering, verkregen
Radiotechniek II — 3
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Fig. 35. Opbouw van de functie van
fig. 34 uit zijn Fourier-componenten.
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Fig. 36. „Vierkante cosinus".
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Fig. 37. „Zaagtand"-functie.

door achtereenvolgens i, 2, 3 en 4
termen van de reeks (31) te nemen,
door getrokken lijnen aangegeven;
de voorafgaande benadering en de
laatsttoegevoegde term zijn door
stippellijnen voorgesteld.
Neemt men het nulpunt van x zo
als in fig. 36 aangegeven, dan ver
krijgt men de zg. „vierkante co
sinus”. Men vindt de bijbeho
rende reeks van Fourier door in
(31) x te vervangen door x -f- n\2:
y = (4/71) (cos x — V3 cos 3 x +
4-Vs cos 5 x—V? cos 7 x + ...) (32)

Fig. 36 bezit spiegelbeeldsymmetrie ten opzichte van de y-as en verschuivingssymmetrie, waaruit
reeds volgt, dat (32) alleen de oneven cosinustermen moet bevatten.
2. Een andere veel voorkomende functie is de in fig. 37 voorgestelde
„zaagtand”. Wegens de radiale symmetrie ten opzichte van de oor
sprong bevat de reeks van Fourier alleen sinustermen.
De schaal langs de x-as is weer zo gekozen, dat een periode 2 tc
bedraagt. De schaal langs de y-as is zo gekozen, dat in het interval
van — tl tot + tc y = x. De reeks luidt:
y = 2(sinx —V2 sin 2 x + V3 sin 3 x — V4sin4 x +1/5sin 5 x ...) (33)
Fig. 38 geeft weer de opvolgende benaderingen, die men krijgt door
telkens een term meer in rekening te brengen.
3. De functie, voorgesteld in fig. 39, bezit spiegelbeeldsymmetrie
ten opzichte van de y-as en verschuivingssymmetrie. De reeks bevat
dus alleen de oneven cosinustermen en luidt:
y=^cosx +

cos 3 x -F ^-cos 5 x -f^cos 7 x 4-

(34)

Fig. 40 geeft de opvolgende benaderingen.
Zowel uit (34) als uit fig. 40 zien we, dat de opvolgende termen van
de reeks snel afnemen; sneller dan in de beide voorgaande gevallen.
Een klein aantal termen geeft dus al een vrij goede benadering.
4. Een in de radiotechniek zeer belangrijke functie is aangegeven in
fig. 41. Deze vertoont grote overeenkomst met fig. 36, doch de maxima
en minima zijn nu niet meer even lang. Verder is het minimum gelijk
nul en het maximum gelijk 1 genomen. De duur van het maximum
noemen we 2 a. Voor a — 71/2 gaat fig. 41 over in fig. 36, doch in
verticale richting verschoven. Dit betekent, dat de Fourier-reeks voor
fig. 41 wel een constante term bevat [60 in (27)].
De reeks van Fourier voor fig. 41 luidt:

II.B.5 35

te
o

-TT

ÏÏ

x

2ÏÏ

-k2ÏÏ

7o

TT

Fig. 39-

/

/
/
7f-o

ÏÏ

V
Z’

\\
V

v
/

/

r
/

/o

/

ÏÏ

Fig. 40. Opbouw van de functie van
fig. 39 uit zijn Fourier-componenten

Q

-2ÏÏ

Fig. 38. Opbouw van de functie
van fig. 37 uit zijn Fouriercomponenten.

2ïï

-ÏÏ-a

Fig. 41.

36 II.B.5-7
y =(2/^) (a/2 + sin a cos x -f V2 sin 2 a cos 2 x +
+ lh sin 3 a cos 3 x +

)

(35)

6. Berekening der coëfficiënten van de reeks van Fourier
Voor wie bekend is met de integraalrekening volgen hier de formules,
waarmede men de coëfficiënten an en bn van de reeks (27) kan be
rekenen, indien de functie y = ƒ(x) is gegeven, zodanig, dat de periode
2 n bedraagt.
2 71

an = - /

/(x) sin n x dx ;
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O
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bn = - j f(x) cos nxdx;

(36)

o
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f{x)dx•
Voor de afleiding dezer formules verwijzen wij naar de leerboeken
over integraalrekening.
Is de periodieke functie gegeven als y = ƒ(x), doch zo, dat de periode
niet 2 n, doch p is, dan verkrijgt men, door x te vervangen door
— zt een functie y = f(z), waarvan de periode 2 n is. Op deze wijze
2 TC

kan men iedere periodieke functie schrijven als een, waarvan de
periode 2 tc is.
7. Effectieve waarde
We hebben reeds gezien, dat men onder de effectieve waarde van een
sinusvormige stroom (of spanning) verstaat de wortel uit de gemiddelde
waarde van het kwadraat van deze stroom (of spanning). Voor een
sinusvormig veranderlijke stroom (of spanning) Im sin (a)t-\- (p) heb
ben we gevonden /eff = -~= im* Bij een met-sinusvormige stroom
v2

(of spanning) verstaat men onder de effectieve waarde eveneens de
wortel uit de gemiddelde waarde van het kwadraat van deze stroom
(of spanning) om dezelfde reden als hiervoor bij een sinusvormige
stroom (of spanning) is uiteengezet.
We hebben gezien, dat een niet-sinusvormig veranderende periodieke
grootheid kan worden ontwikkeld in een reeks van Fourier, bv. in de
vorm van formule (22):
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Fig. 42. a. De effectieve waarde van de som van twee wisselspanningen met
verschillende frequenties, b. De effectieve waarde van de som van een gelijk
spanning en een wisselspanning. De meters wijzen effectieve waarden aan.

m

An + Ax sin (co t -j- 9^) + A2 sin (2w£-(- ^ +
+ A, sin (3 co t + <p3) +..............................

(22)

Kwadrateert men het tweede lid van (22), dan verkrijgt men de som
van de kwadraten van alle termen plus alle mogelijke dubbele producten.
De gemiddelde waarde van {f(t)}2 verkrijgt men, door de som te
nemen van de gemiddelde waarden van al deze termen. De gemiddelde
waarde van An2 is A02 zelf; de gemiddelde waarde van
An2 sin2 (n co t + <pn) is 1/2 An2;
de gemiddelde waarde van:
2 An Am sin (n co t -f- <pn) sin (m cot + ym)
An Am [cos {(n — m) co t +
(<Pn — 9m)} ~ cos {(n + 7n)w£+ (<Pn +
is nul, dus de gemiddelde waarde van {f(t)}2 is:
Ao2 + V2 Ai2 + V2 A22 + Va A32 +... = A02 +Ai eff2 +^2 eff2+
+ A3 eff2 + . •
dus de effectieve waarde van f(t) is de wortel uit de som van de kwa
draten van de effectieve waarden der afzonderlijke componenten.
Op volkomen dezelfde wijze leidt men af, dat de effectieve waarde
van de som van enige sinusvormig veranderlijke grootheden met wille
keurige verschillende frequenties, waarbij zich ook een constante
grootheid mag bevinden, gelijk is aan de wortel uit de som van de
kwadraten van de effectieve waarden der verschillende componenten.
Is bv. een wisselspanning van 100 V 50 Hz in serie geschakeld met
een wisselspanning van 75 V 500 Hz (fig. 42a), dan is de effectieve
waarde van de totale spanning 125 V (en niet 175 V). Evenzo zal de
effectieve waarde van een gelijkspanning van 100 V in serie met een
wisselspanning van 75 V onafhankelijk van de frequentie van deze
wisselspanning 125 V bedragen (fig. 42b). In fig. 42 is ondersteld,
dat alle voltmeters effectieve waarden aanwijzen, dus bv. hittedraadmeters zijn.
♦ t
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c
GEMODULEERDE TRILLINGEN
1. Inleiding
De signalen, die men per radio wil overbrengen, bestaan in de regel
uit een samenstel van trillingen met betrekkelijk lage frequenties.
Bij radio-omroep zijn dit de frequenties, die het menselijk oor kan
waarnemen, nl. die tussen ongeveer 30 en 15 000 Hz. Trillingen met
deze frequenties noemt men laagfrequente trillingen.
We beperken ons voorlopig eenvoudigheidshalve tot het geval, dat
we een enkelvoudige, sinusvormige, laagfrequente trilling van bv.
1000 Hz willen overbrengen. Voor radio-overdracht zijn echter slechts
trillingen met frequenties boven ongeveer 100 000 Hz geschikt. Men
noemt deze hoogfrequente trillingen. Hoe kan men zo'n lage frequentie
omvormen tot een hogere? Niet door eenvoudig een trilling met een
hoge frequentie bij deze laagfrequente trilling op te tellen, want dan
blijven beide trillingen naast elkaar bestaan en zou alleen de trilling
met de hoge frequentie de ontvanger bereiken, terwijl de ontvanger
niets zou bemerken van de trilling met de lage frequentie. Uit fig. 27b
hebben we gezien, hoe de som van een laagfrequente en een hoog
frequente trilling, die dus voor ons doel onbruikbaar is, er uit ziet.
Kromme a stelt de laagfrequente trilling voor, kromme b de hoog
frequente trilling en kromme c hun som.
We kunnen ons doel echter bereiken door een hoogfrequente trilling
met de laagfrequente trilling te moduleren, d.w.z. zo te vervormen,
dat men hoogfrequente trillingen verkrijgt, die de laagfrequente
trillingen in zich besloten houden zonder dat de laagfrequente
trillingen als zodanig aanwezig zijn. Dit moduleren kan op ver
schillende wijzen geschieden. We willen achtereenvolgens drie wijzen
van moduleren beschouwen: amplitudemodulatie, frequentiemodulatie
en impulsmodulatie.
2. Amplitudemodulatie
Bij amplitudemodulatie wordt de amplitude van de hoogfrequente tril
ling veranderd in overeenstemming met de laagfrequente trilling, die
men bedoelt over te brengen. In fig. 43 stelt kromme a weer de laag
frequente trilling voor, kromme b de hoogfrequente trilling, kromme c
de „vervormde", gemoduleerde, hoogfrequente trilling. De hoogfre
quente trilling (kromme b) kan men voorstellen door A = Am sin co t;
de laagfrequente trilling (kromme a) door B = Bm sin q t. Is bv. de
frequentie van de hoogfrequente trilling io6 Hz en die van de laag
frequente trilling io3 Hz, dan is co = 2 n • io6 en q = 2 tz • io3. In
de tijd van één laagfrequente trilling treden dus 1000 hoogfrequente
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trillingen op. In fig. 43 is de ver
houding dezer frequenties duide
lijkheidshalve kleiner genomen.
De gemoduleerde trilling c is uit
de ongemoduleerde trilling b af
geleid door de amplitude Am niet
constant te laten, doch te ver
anderen evenredig met de ogenblikswaarde van de laagfrequente
trilling a, dus door Am te ver
vangen door: Am (i-fmsingt)
(kromme d van fig. 43), zodat de
gemoduleerde trilling c kan wor
den voorgesteld door:
Am (1 + m sin q t) sin co t. . . (37)
Hierbij is m een tot op zekere
hoogte willekeurig getal tussen o
en 1. In fig. 43 is m = PQ/OP.
Zou men m groter dan 1 kiezen,
dan ontstaat een gemoduleerde
trilling als in fig. 44 voorgesteld,
waarbij de bovenste en onderste
grenzen der trilling door elkaar
heen lopen. Daar dit bij de ont
vangst moeilijkheden geeft, ver
mijden we dit en zorgen we, dat
m kleiner dan 1 blijft. Het getal m
noemt men de modulatiediepte.
De uitdrukking (37) voor de ge
moduleerde trilling kunnen we als
volgt herleiden:
Am (1 + m sin q t) sin cot = Am ♦
♦ (sin cot + m sin q t sin co t) =
= Am sin co t

Am

2

C)

Q

O
d)

Fig. 43. a. Laagfrequente trilling,
b. Hoogfrequente trilling, c. Trilling
met amplitudemodulatie. d. Factor,
waarmee b is vermenigvuldigd om c
te verkrijgen.

Fig. 44. Trilling met amplitudemodu
latie, waarbij de modulatiediepte m
groter is dan 1.

cos (co — q)t — Am — cos (co A- q) t .... (38)
2

We kunnen de gemoduleerde trilling (37) dus beschouwen als de som
van drie sinusvormige trillingen met verschillende frequenties, nl.:
Am sin co t met de hoekfrequentie co,

(39)

Am — cos (co — q)t met de hoekfrequentie co — q, .. (40)
. m
— Am
m — cos (co -f- q) t met de hoekfrequentie co + q .. (41)
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We noemen de trilling (39) de draaggolf, (40) en (41) de neven
trillingen, co — q en co + q de nevenfrequenties.
Zouden we deze drie trillingen tekenen en voor iedere waarde van t
de ordinaten optellen, dan verkrijgen we de gemoduleerde trilling
terug. Dit kan ook als volgt worden ingezien. Daar de trillingen ver
schillende frequenties bezitten, bereiken ze niet gelijktijdig hun maxi
male waarde. Op een ogenblik, dat (40) zijn maximale waarde bereikt,
kan het voorkomen, dat (41) zijn minimale waarde bereikt [d.i. een
negatieve waarde, even groot als de positieve waarde van (40)]. Samen
geven (40) en (41) op dat ogenblik dus nul en laten de draaggolf
(39) onveranderd. Ook kan het voorkomen, dat (40) en (41) gelijktijdig
hun maximale waarde bereiken; dan vergroten ze de draaggolf met een
bedrag Amm. Ook komt het voor, dat (40) en (41) gelijktijdig hun
minimale waarde bereiken (d.i. een even grote negatieve waarde).
Dan verkleinen ze de draaggolf met een bedrag Am m. Ook alle
hiertussen gelegen gevallen kunnen zich voordoen. Dientengevolge
varieert de amplitude van de draaggolf tussen Am (1 — m) en
Am (1 + m) en ontstaat de gemoduleerde trilling als in fig. 43.
Uit (38) volgt, dat de gemoduleerde trilling (37) bestaat uit drie com
ponenten, waarvan de frequenties zijn:
co co —q
en
.
2 71 '

2 71

2 71

Is bv. de draaggolffrequentie co/2 n = io6 Hz en de frequentie van de
modulerende laagfrequente trilling ql2 ti = io3 Hz, dan bestaat de ge
moduleerde trilling uit drie sinusvormige trillingen, waarvan de fre
quenties 999 000 Hz, 1 000 000 Hz en 1 ooi 000 Hz zijn; de frequentie
van de modulerende trilling ql2 n = 1000 Hz is er niet in aanwezig.
Daar alle componenten hoge frequenties bezitten, is de gemoduleerde
trilling (37) dus geschikt voor radio-overdracht.
Bij modulatie met muziek of spraak is de modulerende trilling niet
sinusvormig. Doch een niet-sinusvormige trilling kan men ontbinden
in een aantal sinusvormige trillingen met verschillende frequenties.
Laten we eerst onderstellen, dat de modulerende trilling de som is
van twee sinusvormige trillingen: Bim sin qx t + B2m sin q21. De ge
moduleerde trilling verkrijgt men nu, door de ongemoduleerde trilling
Am sin co t te vermenigvuldigen met 1 + m1 sin q11 + m2 sin q21,
waarbij m1 evenredig is met £im en m2 evenredig met B2m. Men
kiest de waarden van m1 en m2 zo, dat (m1 + ^2) < 1 om dezelfde
reden als in (37) m < 1 werd genomen. De gemoduleerde trilling
wordt dus voorgesteld door:
Am (* -f mi sin q\ t + mz sin qz t) sin co t = Am sin co t -f
+ Am mi sin qi tsincot -\-Am m.2 sin qz t sin co t = Am sin co t +
cos (cü — qt) t — Am TT^— cos (co -f- qx) t +
+ Am
+ Am-T
^l~cos (co ~q2)t — Amcos (co -f q2) t
2
2

(42)
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Men verkrijgt dus vijf sinusvormige trillingen met de hoekfrequenties
co, co — qlt co + qv co — q2 en co + q2. Men ziet, dat iedere sinus
vormige component van de modulerende trilling met een hoekfrequentie
qn in de gemoduleerde trilling twee nieuwe componenten geeft, nl. met
de hoekfrequenties co — qn en co -f- qn. Beslaat de modulerende laagfrequente trilling het gehele frequentiegebied van o tot q, dan be
slaat de gemoduleerde trilling het gehele gebied van co — q tot co + q.
Het frequentiegebied van co — q tot co noemt men de onderste zijband,
het frequentiegebied van co tot co -f- q de bovenste zijband.
Een omroepzender, waarbij de draaggolffrequentie io6 Hz is, die ge
moduleerd is met muziek of spraak, waarbij men als hoogste modu
lerende frequentie 15 000 Hz zou gebruiken, beslaat dus het frequentie
gebied van 985 000 tot 1 015 000 Hz.
a. Vectorvoorstelling van gemoduleerde trillingen
Bij de voorstelling van trillingen door vectoren op de wijze, zoals
hiervoor beschreven, is het nodig, dat alle in één figuur voorgestelde
trillingen dezelfde frequentie bezitten, nl. die, overeenkomende met
de hoeksnelheid van de draaiende lijn, waarop de vectoren worden
geprojecteerd om hun ogenblikswaarde te vinden. Al hebben de drie
componenten (39), (40) en (41) van de sinusvormige trilling met
amplitudemodulatie (37) verschillende frequenties, toch kan men deze
wel in een vectordiagram voorstellen op de volgende wijze (fig. 45).
De trilling (39), de draaggolf, stelt men voor door de stilstaande
vector OC, waarvan de lengte Am is. De ogenblikswaarde van (39)
vindt men op de gewone wijze, nl. door OC te projecteren op de lijn
OP, die met een hoeksnelheid co rechtsom draait.
De trilling (40) stelt men voor door de vector CD, waarvan de
lengte Am (rrz/2) is. Doch om de ogenblikswaarde van deze component
te vinden zou de lijn OP moeten draaien met een hoeksnelheid co — q
in plaats van met de hoeksnelheid co. Om deze moeilijkheid te ontgaan
laat men de vector CD draaien om het punt C met een hoeksnelheid qy
ook rechtsom. De hoeksnelheid van OP ten opzichte van CD is dan
co — q. Am (m/2) cos (a> — q) t wordt nu op ieder ogenblik voorgesteld
door de projectie van de langzaam draaiende vector CD op de snel
draaiende vector OP.
De trilling (41) stelt men voor door de vector CE, die wegens het
negatieve teken naar beneden is uitgezet, even lang is als CD, en
met een hoeksnelheid q linksom draait, de lijn OP tegemoet. Zijn
hoeksnelheid ten opzichte van OP is dus co + q.
In fig. 45 zijn de vectoren CD en CE getekend in de stand, die ze
innemen, o.a. als t — o. Enige tijd later hebben zij de stand ingenomen,
aangegeven in fig. 46, waar /_ GCD = /_ HCE = qt. De som der drie
trillingen, dus de gemoduleerde trilling van fig. 43c, wordt nu voorge
steld door de som der vectoren OC, CD en CE, dus door de vector OF.
Fig. 46 geeft verder enige opvolgende standen der vectoren weer,
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alsmede hun som* De gemoduleerde trilling wordt dus voorgesteld
door een vector, die steeds langs de horizontale lijn door O valt,
doch waarvan de lengte in het rhythme van de modulerende trilling
verandert en steeds gelijk is aan de amplitude van de gemoduleerde
trilling op dat ogenblik. De waarde van de gemoduleerde trilling
zelf op een bepaald ogenblik vindt men dus, door de vector OF, met
de lengte, die deze op dat bepaalde ogenblik heeft, te projecteren
op de lijn OP in de stand, die deze lijn op dat ogenblik inneemt.
Bij modulatie met een niet-sinusvormige laagfrequente trilling zou
een vectorvoorstelling, die de draaggolf en de zijbanden weergeeft,
zo ingewikkeld worden, dat deze voorstelling weinig zin heeft. Wel
kan men de gemoduleerde trilling voorgesteld denken door een vector
langs de horizontale as, overeenkomende met de vector OF in fig. 46,
waarvan de lengte (dus de plaats van het uiteinde F) voortdurend
afhankelijk van de modulatie verandert.
3. Frequentiemodulatie
Voor een goed begrip van trillingen met amplitudemodulatie werd
slechts weinig elementaire wiskundekennis vereist. Voor een even
uitvoerige beschouwing van trillingen met frequentiemodulatie is
echter heel wat meer wiskunde nodig. Daarom willen we hier niet alle
resultaten volledig afleiden, doch soms slechts volstaan met het mede
delen van de uitkomsten van moeilijke wiskundige berekeningen. Wan
neer echter bij een afleiding slechts de beginselen der differentiaal en integraalrekening nodig zijn, voorzover men deze vindt in Deel 1,
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zal deze afleiding worden gegeven.
Door amplitudemodulatie veran
derde de amplitude van de hoog
frequente trilling in overeenstem
ming met de modulerende laagfrequente trilling, doch bleef het
aantal trillingen per secunde on
veranderd. Door frequentiemodulatie blijft daarentegen de ampli
tude van de trilling onveranderd,
doch wordt de frequentie, dat is
het aantal trillingen per secunde,
Fig. 47. a. Laagfrequente trilling,
veranderd in overeenstemming b. Hoogfrequente trilling, c. Trilling
met de modulerende laagfrequente
met frequentiemodulatie.
trilling.
Voorlopig willen we weer onderstellen, dat de modulerende laag
frequente trilling sinusvormig is. In fig. 47 stelt de kromme a de
modulerende laagfrequente trilling B = Bm sin q t voor, kromme b de
ongemoduleerde hoogfrequente trilling A = Am sin oj0 t en kromme c
de trilling met frequentiemodulatie. Als kromme a de waarde nul
heeft, is de frequentie van kromme c dezelfde als die van kromme b,
nl. /0 = co0l2 71. Neemt kromme a toe, dan neemt de frequentie van
kromme c toe, totdat kromme a zijn maximale waarde bereikt. Op dat
ogenblik is de frequentie van de gemoduleerde trilling c met een
bedrag van Af toegenomen en is dus /n -j- Af geworden. Als daarna
kromme a weer afneemt tot nul, daalt de frequentie van de trilling c
weer tot f0. Vervolgens wordt a negatief en neemt de frequentie
van c nog verder af. Als a zijn grootste negatieve waarde bereikt,
is de frequentie van c afgenomen tot f0 — Af. Nu neemt a weer toe
en als deze weer de waarde nul bereikt, is de frequentie van c weer
f0 geworden en is een volledige cyclus doorlopen, die zich verder
voortdurend herhaalt.
In het vervolg willen we ons bedienen van de algemeen gebruikelijke
afkortingen AM voor amplitude- en FM voor frequentiemodulatie.
Bij AM hebben we de constante amplitude Am van de ongemoduleerde
trilling Am sin oj0 t vervangen door Am (1 + m sin q t). Het ligt nu
voor de hand, dat bij FM de constante hoekfrequentie co0 van de
ongemoduleerde trilling wordt vervangen door co0 (1 + m sin q t) =
= ojq + Aoj sin q t, waarbij Aco = m co0 = 2 tl Af. Men noemt
/0
/ = co0l2 Ti de centrale frequentie, f0 + Af sin q t de momentele frequentie
en Af de frequentiezwaai, d.i. de grootste afwijking van de centrale
frequentie, die de momentele frequentie aanneemt, afwisselend in
positieve en negatieve richting.
Bij radio-overdracht van de laagfrequente trilling Bm sin q t moeten
twee grootheden worden overgebracht: de amplitude Bm en de hoek
frequentie q. Bij AM was het maximale bedrag, dat de momentele
amplitude (fig. 43, kromme d) afwijkt van de amplitude van de onge-
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moduleerde trilling, evenredig met £m en de frequentie van de
momentele amplitude gelijk aan de frequentie van de over te brengen
trilling. Bij FM is de frequentiezwaai Af evenredig met de amplitude'
Bm en de frequentie, waarmee de momentele frequentie varieert,
gelijk aan de frequentie g/2 n van de over te brengen trilling.
Op welke wijze kan men de trilling met frequentiemodulatie (fig. 48,
kromme c) in formule brengen? In analogie met hetgeen geldt bij
AM zou men wellicht in de verleiding komen, in de uitdrukking voor
de ongemoduleerde trilling Am sin co0 t de hoekfrequentie co0 te ver
vangen door de momentele hoekfrequentie co0 -f- Aco sin q t, waardoor
men verkrijgt:
Am sin (&>0 + Aco sin q t) t
(43)
Doch het zal blijken, dat dit niet de juiste formule is voor de trilling
met frequentiemodulatie.
De trilling met frequentiemodulatie is geen sinusvormige trilling;
daarvoor zou de frequentie constant moeten zijn. Wel kan men de
trilling voorstellen door:
A = Am sin {/(t)} ................................ (44)
waarbij f(t) een nog nader te bepalen functie van de tijd t is.
Nu moeten we eerst afspreken, wat we willen verstaan onder de
frequentie van een niet-sinusvormige trilling. De frequentie van de
trilling met frequentiemodulatie verandert voortdurend, dus we
kunnen alleen spreken van de frequentie, die deze trilling op een
bepaald ogenblik bezit, en die we de momentele frequentie hebben
genoemd. Nu spreken we af, dat we onder de momentele frequentie
van een niet-sinusvormige trilling verstaan de frequentie van de sinus vormige trilling Cm sin {co t + cp), die er op het beschouwde ogenblik
Zo goed mogelijk mee overeenkomt. Deze afspraak ligt wel zeer voor
de hand. Alleen moeten we verder nog afspreken, wat we verstaan
onder „zo goed mogelijk overeenkomen".
De uitdrukking Cm sin (co t + cp) is de meest algemene vorm voor een
sinusvormige trilling. Zij bevat drie constanten, waarover wij nog vrij
kunnen beschikken, nl. Cm, co en cp. We kunnen dus Cm sin {cot + cp)
aan drie voor waarden laten voldoen. De eenvoudigste en meest doel
matige afspraak, die we kunnen maken, luidt als volgt:
De sinusvormige trilling Cm sin {co t + 9?) komt voor een bepaalde
waarde van t zo goed mogelijk overeen met de niet-sinusvormige
trilling Am sin {f(t)}, als:
ie. de amplitude der beide trillingen dezelfde is, dus Am = Cm;
2e. de trillingen voor de beschouwde waarde van t dezelfde waarde
hebben, dus Am sin {(ƒ(£)} = Cm sin {co t + cp); daar volgens ie.
-Am = Qn, v°lgt hieruit f{t) = co t -f cp;
3e. de raaklijnen aan de krommen, die de beide trillingen voorstellen,
in het beschouwde punt samenvallen; de differentiaalrekening leert,
dat dit hierop neerkomt, dat de afgeleide functies in dit punt de
zelfde zijn, dus:

•^m

cos j f(t) j =

= Cm co cos (co t -j- 9?),

waaruit volgt, in verband met ie.
en 2e.:
co

(45)

Men kan nu (45) beschouwen als
4& a* Een niet-sinusvormige
de definitie van de momentele ^Thet punt^Tg^fmoS
frequentie van de met-sinusvormet de trilling a overeenkomt,
mige trilling (44).
In fig. 48 stelt kromme a een gedeelte voor van een trilling met
frequentiemodulatie en kromme b een deel van de sinusvormige
trilling, die volgens onze afspraken er zo goed mogelijk mee overeen
komt in het punt P. Men ziet, dat beide krommen dezelfde amplitude
bezitten, beide door het ppnt P gaan en in dit punt aan elkaar raken,
dus daar dezelfde raaklijn bezitten, zodat aan de drie genoemde voor
waarden is voldaan.
Nu zijn we in staat, de juiste formule te vinden voor een trilling met
frequentiemodulatie, waarvan de momentele frequentie co0 + Aco sin q t
is. Volgens (45) is:
co0 + zl co sin q t

dm

dt '

(46)

waaruit volgt:
j(t) = I (co0 + zl co sin q t) dt =

ojq t

— ~~ cos 9

(47)

zodat de trilling met frequentiemodulatie wordt voorgesteld door:
A = Am sin (co01 — Aao/q • cos q t) = Am sin (w01 — m' cos q t) .. (48)
en niet door formule (43).
Men noemt Aco/q, de frequentiezwaai gedeeld door de frequentie van
de modulerende trilling, de modulatie-index, aangeduid door m', dus:
Aco/q = m!

(49)
(Deze m' niet te verwarren met de vroeger genoemde grootheid m,
de modulatiediepte bij AM.)
Nu kan men ook inzien, waarom de uitdrukking (43) niet bruikbaar is.
Bepaalt men hiervan de momentele frequentie volgens (45), dan vindt
men, door (ao0 -j~ Aco sin q t) t = con (1 + m' sin q t) t naar t te diffe
rentiëren, voor de momentele frequentie:
ao0 (1 + m' sin qt) + m' co0 q t cos q t =
= cüo {1 + m' (sin q t + q t cos q t} =
= 00 {1 + m' Vi+(q t)2 sin (q t + 0)}.
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Hieruit blijkt, dat bij toenemen van t de frequentiezwaai, namelijk
ö>0 m' Vi + (q t)2, steeds groter zou worden, hetgeen met de trilling
met frequentiemodulatie van fig. 47c niet het geval is.
a. Ontbinding in sinusvormige componenten
We hebben gezien, dat een sinusvormige trilling met amplitudemodulatie kan worden ontbonden in drie hoogfrequente componenten.
Een sinusvormige trilling met frequentiemodulatie kan men eveneens
ontbinden in sinusvormige componenten, doch hun aantal is hier veel
groter, strikt genomen zelfs oneindig groot. Het bewijs daarvan ver
eist vrij veel wiskundige kennis; daarom stellen we ons hier tevreden
met het weergeven van het resultaat der berekening.
A = Am sin (ft)01 — m cos q t)
\
= ao sincoo* +
I
+ ai {cos (w0 + q) t + cos (co0 — q) t} + I
+ 02 {sin (a>0 + 2 q) t + sin (co0 — 2 q) t} + >
(5°)
+ a3 {cos (<o0 + 3 q) t + cos (g>0 — 3 9) 0 + 1
+ a4{sin (ö>o + 4?)* + sin (co0 — 4?)^}+ |
+ as {cos (co0 + 5 9) ^ + cos (co0 — 5
+ /
enz.
Deze reeks moet onbeperkt worden voortgezet.
Hieruit blijkt, dat de FM-trilling bestaat uit een component met de
centrale frequentie en oneindig veel componenten, waarvan de fre
quenties telkens zoveel verschillen als de frequentie van de modu
lerende trilling bedraagt, symmetrisch gerangschikt ter weerszijden
van de component met de centrale frequentie. De amplituden a0, av
a2 enz., van deze componenten hangen op ingewikkelde wijze alleen
af van de modulatie-index m'. Fig. 49 geeft een voorstelling van deze
componenten voor verschillende waarden van m'. De lengten der
streepjes zijn evenredig met de amplituden der componenten.
Een beschouwing van deze figuur leert ons de volgende bijzonderheden:
ie. Is de modulatie-index m' groter dan 1, dan vindt men alleen
componenten in het gebied, dat zich uitstrekt van iets meer dan Aco
beneden co0 tot iets meer dan Aco boven ö>0. Volgens (50) zouden
de componenten zich moeten uitstrekken over het gehele frequentiegebied van nul tot oneindig. Doch buiten het genoemde gebied is
de amplitude dezer componenten zo klein, dat zij in de figuur niet
meer getekend kunnen worden; in de practijk kan men deze compo
nenten dan ook verwaarlozen.
2e. Is de modulatie-index kleiner dan 1, dan vindt men, behalve
de component met de hoekfrequentie w0, componenten, waarvan de
hoekfrequentie q kleiner en q groter is, verder nog zeer kleine com
ponenten, die nogmaals een afstand q verder af liggen, terwijl de
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overige componenten weer _l
Zo klein zijn, dat men
deze kan verwaarlozen.
3e. De amplituden der
verschillende componen
ten zijn zeer ongelijk. In ~
tegenstelling tot hetgeen
zich bij AM voordeed, is _
de component met de
centrale frequentie co0 niet
steeds de grootste; voor
bijzondere waarden van
m' kan deze centrale com- _
ponent zelfs geheel ont
breken.
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4e. Hoewel de momen
tele frequentie het gehele
20,0
gebied van co0 — Aco tot
o>0 + Aco doorloopt, vindt
24,0
men toch slechts sinus- _
vormige componenten bij
OOo
enige zeer bepaalde fre
quenties, en bovendien Fig. 49. Frequentiespectra van trillingen met
frequentiemodulatie met verschillende modulacomponenten buiten het tie-indices m' = Aio/q en constante frequentie
gebied van co0 — Aco tot
zwaai Aco.
con + Aco, waar de mo
mentele frequentie zelfs nooit komt. Als m' < 1, vindt men zelfs,
behalve de centrale component, geen enkele andere component in het
frequentiegebied, dat door de momentele frequentie, wordt doorlopen.
Dit moge op het eerste gezicht vreemd schijnen, het behoeft ons toch
niet sterker te verwonderen dan dat bij AM, waar het aantal trillingen
per secunde constant blijft, desondanks de nevenfrequenties optreden.
5e. Bij AM werd door de gemoduleerde trilling een frequentiegebied
in beslag genomen, tweemaal zo groot als de hoogste modulatiefrequentie. Een FM-trilling neemt een frequentiegebied in beslag, dat
eigenlijk oneindig groot is, doch practisch bij m' < 0,5 tweemaal zo
groot is als de hoogste modulatiefrequentie, dus even groot als bij AM,
en bij m! > 1 ruim tweemaal zo groot is als de frequentiezwaai, dus niet
afhankelijk van de modulerende frequentie q, en veel groter dan bij AM.
6e. De in aanmerking komende componenten bezitten alle een hoge
frequentie, zodat de FM-trilling geschikt is voor radio-overdracht.
Is de modulerende trilling niet sinusvormig, zoals bv. bij modulatie
met spraak of muziek het geval is, dan wordt de ontbinding in sinus
vormige componenten ingewikkelder. Voor het ogenblik gaan we daar
niet verder op in.
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b. Vectorvoorstelling
Evenals bij AM kunnen we ook bij FM een vectorvoorstelling maken
van de gemoduleerde trilling.
We onderstellen eerst, dat m' zo klein is, dat we met de centrale
component en één stel neventrillingen kunnen volstaan, zodat we de
FM-trilling volgens (50) kunnen voorstellen door:
A = a0 sin a>0 t + cos (<w0 + q) t + ax cos (w0 — q) t.
Deze drie componenten zijn in fig. 50 voorgesteld. De stilstaande
vector OA stelt voor a0 sin co0 t; AB stelt voor a± cos (co0 + q) t en
tevens ax cos (a>0 — q) t voor t = o. De lengte van OA is a0, die van
AB is ax. Voor kleine waarden van m', zoals hier is ondersteld, is a0
—^
positief en negatief. Daarom is de vector AB naar beneden uitgezet.
De gemoduleerde trilling wordt voor t — o dus voorgesteld door de
som van OA en tweemaal AB, dus door de vector OD. Bij toe
nemende t draait AB als voorstelling van ax cos (w0 + <?) t linksom
met een hoeksnelheid q; als voorstelling van ax cos (co0 — q) t draait
AB met dezelfde hoeksnelheid rechtsom.
Fig. 51 geeft de stand der vectoren voor enkele waarden van t. Hier
wordt ax cos (co0 -f* q) t voorgesteld door AB, ax cos (w0 — q) t door
AC. Het blijkt, dat de gemoduleerde trilling wordt voorgesteld door
de schommelende vector OD, waarvan het beginpunt in O blijft
en het uiteinde D zich langs de verticale lijn PQ beweegt, met als
uiterste standen OP en OQ. De amplitude van deze vector is niet
geheel constant. Dit vindt zijn oorzaak in het verwaarlozen der
overige neventrillingen. Brengt men het volgende tweetal compo
nenten, nl. a2 sin (<w0 + 2 q) t en a2 sin (co0 — 2 q)t, ook in rekening,
dan kan men deze voorstellen door twee kleinere vectoren (voor
kleine m' is J a2 \ < | ax | < | a01 en is a0 positief, doch zijn ax en a2
negatief), die met de dubbele hoeksnelheid van AB en AC roteren.
Tekent men voor verschillende waarden van t deze vijf vectoren en
telt men deze op, dan beschrijft het uiteinde van de somvector een
lijn (fig. 52, lijn RS), die een betere benadering is van de lijn TU,
die men zou verkrijgen indien men alle componenten van (50) in
rekening zou brengen. Deze laatste lijn is een cirkelboog, want van
de FM-trilling is de amplitude constant, dus is ook de lengte van
de vector, die de trilling voorstelt, constant. Wordt m! groter, bv.
doordat bij dezelfde q de frequentiezwaai Aco toeneemt, dan wordt
—►

de hoek POQ, waarover de vector OD van fig. 51 zwaait, groter en

I
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Fig. 50. Een trilling met frequentiemodulatie met kleine modulatie-index, voorgesteld door
vectoren voor t = o.
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Fig. 52. Voorstelling van een
trilling met frequentiemodulatie
door een draaiende vector.
Brengt men, behalve de centrale
frequentie, alleen het eerste paar
nevenfrequenties in rekening,
dan beweegt het eindpunt van
de vector zich over de lijn PQ;
brengt men bovendien het tweede
paar nevenfrequenties in reke
ning, dan beschrijft het eind
punt van de vector de boog RS;
brengt men alle nevenfrequen
ties in rekening, dan beschrijft
het eindpunt van de vector de
cirkelboog TU.
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Fig. 51. De trilling van fig. 50
voorgesteld voor verschillende
waarden van t.
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kan zelfs gedurende één periode van de modulerende trilling vele
malen rond draaien. Doch dan moet men ook vele componenten,
ieder met de juiste amplitude, in rekening brengen, zoals ook uit
fig. 49 volgt.
4. Fasemodulatie
Tot hier toe hebben we slechts beschouwd frequentiemodulatie van
een hoogfrequente trilling door een sinusvormige laagfrequente
trilling. Doch bij modulatie met muziek of spraak beslaat de laag
frequente trilling de gehele frequentieband van bv. 30 tot 15 000 Hz.
We kunnen dan de modulatie zo inrichten, dat voor alle modulerende
frequenties q óf de frequentiezwaai Aco óf de modulatie-index m
onafhankelijk is van q, doch evenredig met de amplitude, waarmee
deze frequentie q in het modulerende signaal voorkomt. Het is alge
meen gebruikelijk, als Aco onafhankelijk van q is, te spreken van
frequentiemodulatie, doch als m' — Aco/q onafhankelijk is van q, dus
Aco evenredig met q, te spreken van fasemodulatie.
Bij de practische toepassing van FM heeft men echter gewoonlijk
noch het een noch het ander, doch iets, dat er tussen in ligt. Men
laat de frequentiezwaai Aco bij toenemende modulatiefrequentie q toe
nemen, doch minder dan evenredig met de modulatiefrequentie. In
Deel 3, hfdst. V en Deel 5b, hfdst. I komen wij hier nader op terug.
5. Modulatie bij telegrafie
Bij de gewone telegrafie worden morsetekens overgebracht. Aan de
zendzijde sluit men met een seinsleutel een keten, waar dan gelijk
stroom door vloeit. Aan de ontvangzijde wordt daardoor een electromagneet bekrachtigd, die een anker aantrekt, waaraan een schrijfstift
is bevestigd, die tegen een voortlopende papierband drukt en hierop
een streep beschrijft, zolang de seinsleutel aan de zendzijde gesloten
blijft. Een kort durend contact geeft een punt, een langer durend
contact een streep. Uit deze strepen en punten is het morse-alphabet
samengesteld, dat hiernaast is afgedrukt.
De letter a bestaat uit een punt, gevolgd door een streep. De stroom
in de keten verloopt daarbij als functie van de tijd zoals in fig. 53
is aangegeven. Bij radiotelegrafie
moet men een hoogfrequente trilling
uitzenden. De eenvoudigste inrich
ting van een telegrafiezender is zo
danig, dat deze hoogfrequente tril
ling wordt uitgezonden zolang de
seinsleutel wordt neergedrukt. Als we
bv. de letter a willen overbrengen,
Fig. 53. Telegrafiestroom voor de zenden we een trilling uit zoals in
fig. 54 is voorgesteld. Hierbij is het
letter a.
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TEKENS VAN HET MORSE-ALPHABET
Afstand cn lengde der tekens:
1.
2.
3.
4.

Een
De
De
De

streep is gelijk aan drie punten.
afstand tussen de tekens van een zelfde letter is gelijk aan één punt.
afstand tussen twee letters is gelijk aan drie punten.
afstand tussen twee woorden is gelijk aan vijf punten.

LETTERS

CIJFERS

VERKORT

VOLUIT

a

I _

b
c

d
e

é
f
g
h
1

)
k

5

5

8
9

o
LEES= EN ANDERE TEKENS

1

m
n

?

_

o
P

q

r
s
t

u
V

w
X

y1)
z

onderstrepingsteken
oproepteken
■
sluitteken
.
scheiteken
scheiteken in een getal waar
in een gewone breuk
voorkomt2)
begrepenteken
.
vergissingsteken
.
uitnodiging om te gaan seinen
wachtteken
kwijtingsteken

-1

i) De tweeklank ij wordt in Nederlandse woorden, in hun gewone betekenis
gebruikt, als één letter beschouwd, waarvoor het teken-----------------------wordt gebezigd. In woorden uit vreemde talen, alsmede in overeengekomen
taal en in cijferschrift moet het teken ij worden beschouwd als „i j".
Vic» opdat men niet zal
2) Bv.: Voor iV,6 worde geseind 1------------- 8; voor 2 1/2 2 (één
lezen u/10; voor 3/48 worde geseind 3/4 —
groep) 2 - • ------------------ l/2-------------------------2. Het teken------------------------is eveneens voorgeschreven als scheiteken in groepen, gevormd door cijfers en
letters.
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aantal hoogfrequente trillingen per
punt en per streep duidelijkheids
halve veel kleiner voorgesteld dan in
de regel het geval is. We kunnen ons
het signaal volgens fig. 54 denken
als een constante hoogfrequente tril
ling vermenigvuldigd met de ordi
Fig. 54. De door een radiotelegrafie- naten van fig. 53, evenals bij de in
zender uitgezonden trilling voor de hoofdstuk II besproken amplitudemodulatie de hoogfrequente trilling
letter a.
werd vermenigvuldigd met het modu
lerende laagfrequente signaal. We kunnen de in fig. 54 voorgestelde
trilling dus ook een trilling met amplitudemodulatie noemen.
We hebben gezien, dat een trilling met amplitudemodulatie kan
worden ontbonden in sinusvormige componenten, die een frequentiegebied beslaan, dat zich ter weerszijden van de frequentie van de onge
moduleerde trilling (de draaggolf) uitstrekt over een gebied, gelijk aan
de hoogste frequentie, die in het modulerende signaal voorkomt. Bij
onze telegrafiesignalen volgens fig. 54 is dit eveneens het geval.
Denken we bv. een telegrafiesignaal, bestaande uit een opeenvolging
van punten, waarbij de duur van een punt gelijk is aan de duur van
de tussenruimte, dan heeft dit signaal de vorm van fig. 36, in verticale
richting 1/2 verschoven. Seint men bv. 10 dezer punten per secunde,
dan kan men dit signaal volgens (32) ontbinden in

«t

v = V2 -f ~ (cos 2on t — V3 cos 60 n t + 1/s cos 100 n t +
71

)

(51)

Strikt genomen is dit een oneindig voortlopende reeks; moduleert men
een draaggolf met de hoekfrequentie co met (51), dan strekt het fre
quentiespectrum van het gemoduleerde signaal zich uit over het gehele
oneindige frequentiegebied. De amplituden van de componenten met
frequenties, die ver van de draaggolffrequentie zijn verwijderd, zijn
echter klein. In de practijk beperkt men het aantal componenten tot
enkele rondom de draaggolffrequentie. Daardoor behoudt het signaal
niet precies de rechthoekige vorm van fig. 36; de hoeken zijn meer
of minder afgerond, evenals in fig. 35. Hoe meer componenten in
aanmerking worden genomen, des te meer wordt de scherpe recht
hoekige vorm benaderd.
Zorgt men, dat de hoeken in het modulerende signaal behoorlijk zijn
afgerond, dan bestaat het gemoduleerde signaal uit het bovengenoemde
voorbeeld uit de draaggolf met de hoekfrequentie a>, twee nevenfrequenties, 10 Hz hoger respectievelijk lager, nog enkele nevenfrequenties, telkens 20 Hz verder, doch is het gehele in beslag genomen
frequentiegebied beperkt.
Een andere wijze van telegrafie-overdracht werkt met verstemming.
Tijdens de punt of de streep wordt een trilling met een bepaalde
amplitude en een bepaalde frequentie uitgezonden; tijdens de perioden
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er tussen zendt men een trilling uit met dezelfde amplitude, doch
een frequentie, die een klein bedrag van de eerstgenoemde verschilt*
De eerstgenoemde methode kan men amplitudemodulatie noemen en
de laatstgenoemde methode frequentiemodulatie.
6. Dubbele modulatie
In sommige gevallen, bv. bij de overdracht van een aantal telefoon
gesprekken gelijktijdig over een enkel dradenpaar of over een enkele
radiozender, past men zg. dubbele modulatie toe. Hierbij wordt eerst
een draaggolf met een betrekkelijk lage frequentie cdx op de gewone
wijze gemoduleerd met een gesprek, dat we voorstellen door fx(t).
Deze gemoduleerde trilling kan men dus voorstellen door:
A = i4m{i +
sin co! t
(52)
Een tweede draaggolf met de frequentie co2, doch gewoonlijk dezelfde
amplitude Am, wordt gemoduleerd met een tweede gesprek /2(t).
Daardoor ontstaat de trilling:
A2 = Am{i + m2fz (*)}sin<ü2 t
(53)
Vervolgens moduleert men een draaggolf, waarvan de frequentie coQ
vrij hoog is, met de som van (52) en (53). Daardoor verkrijgt men de
dubbel gemoduleerde trilling:
B
Bm [1 + m {1 + mi /i(0} sin cox t -f m {1 + rn2 fi(t)} sin co21] •
• sincooÉ
(54)
De frequentiegebieden, door de verschillende gemoduleerde trillingen
ingenomen, zijn in fig. 55 schematisch aangegeven. In vele gevallen
onderdrukt men echter na de eerste modulatie van ieder gesprek
een der twee zijbanden en na de tweede modulatie nogmaals een der
twee hierbij ontstane zijbanden (fig. 56).
De wijze, waarop men deze modulaties en het onderdrukken der zij
banden, alsmede de ontvangst en het reconstrueren der oorspronkelijke
gesprekken tot stand brengt, valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. .
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Fig. 55. Frequentiegebieden, ingenomen bij dubbele amplitudemodulatie.
a. Frequentiegebied, ingenomen door het laagfrequente signaal.
b. Frequentiegebieden, ingenomen door twee gemoduleerde signalen.
c. Frequentiegebieden, ingenomen na dubbele modulatie.
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Fig. 56. Frequentiegebieden, ingenomen bij dubbele amplitudemodulatie
waarbij telkens de bovenste zij band is onderdrukt.
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Fig- 57a. Ongemoduleerde rechthoekige Fig. 58. Op verschillende wijzen gemodu
impulsen.
leerde impulsen.
b. Ongemoduleerde driehoekige a. Impuls-amplitudemodulatie.
impulsen.
b. Impuls-breedtemodulatie.
c. Impuls-frequentiemodulatie.
d. Impuls-amplitudemodulatie met drie
hoekige impulsen.
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Fig. 59- ' Hoogfrequente trilling, gemoduleerd met impulsen, die gemoduleerd
zijn door het over te brengen laagfrequente signaal volgens de methode van
fig. 58a.
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7. Impulsmodulatie
Een wijze van moduleren, die men voor bijzondere toepassingen wel
gebruikt, is de zg. impulsmodulatie.
Hierbij gaat men niet uit van een sinusvormige draaggolf, doch van
een trilling, bestaande uit elkaar regelmatig opvolgende rechthoekige,
driehoekige of trapeziumvormige impulsen (fig. 57). Deze impulsen
kan men op verschillende wijzen moduleren. Enkele hiervan zijn aan
geduid in fig. 58 voor een sinusvormig modulerend signaal.
a. De amplitude der impulsen wordt gevarieerd overeenkomstig de
modulerende trilling.
b. De amplitude wordt constant gehouden, doch de breedte der
impulsen wordt gevarieerd.
c. Zowel de amplitude als de breedte der impulsen blijft' constant,
doch de snelheid, waarmee zij op elkander volgen, wordt gevarieerd.
d. Dezelfde methode als a, doch met impulsen van driehoekige vorm.
Men zal nu gemakkelijk inzien, dat impulsmodulatie nog op vele andere
wijzen tot stand kan worden gebracht.
Nadat men de impulsen op een dezer wijzen heeft gemoduleerd,
wordt een sinusvormige trilling met een frequentie, belangrijk hoger
dan die der impulsen, in amplitude gemoduleerd. Daardoor ontstaat
een trilling, zoals in fig. 59 is aangegeven voor de in fig. 58a weer
gegeven gemoduleerde impulsen.
Voor omroep wordt impulsmodulatie niet toegepast, wel voor andere
doeleinden.
De methoden, volgens welke men de genoemde modulaties tot stand
brengt, alsmede de voor- en nadelen, die ieder dezer modulatiemethoden in de practijk meebrengt, worden besproken in Deel 4-

III. ELECTRISCHE KETENS
EN NETWERKEN
A
ENKELVOUDIGE KETENS
i. Inleiding
In Deel ib, hfdst. I hebben wij de Wet van Ohm leren kennen. Deze
luidt:
I = gV
(ia)
of
V =RI,
(ib)
waarin V de spanning is, die in een gesloten keten werkt, I de stroomsterkte (d.i. de hoeveelheid electriciteit, die per secunde door de door
snede van de geleider vloeit), g het geleidingsvermogen en R = i/g
de weerstand van de keten voorstelt.
Verder hebben we gezien, dat een spoel met een coëfficiënt van zelfinductie L, doch zonder weerstand, opgenomen in de keten, geen
invloed heeft op een gelijkstroom, doch dat, indien er een wisselstroom
door vloeit, tussen de uiteinden van deze zelfinductie een e.m.k. van
zelfinductie ontstaat. Vloeit er stroom door de zelfinductie, dan ont
staat er een magnetisch veld, evenredig met de stroom. Noemen we de
door de spoel omvatte magnetische flux 0 = L I, dan is de e.m.k.
van zelfinductie:
(2)
ldt
v = - d&
dt

*L

Ook hebben we gezien, dat een condensator, in serie met een gesloten
keten opgenomen, het vloeien van een gelijkstroom belet, doch een
wisselstroom wel doorlaat. Is de capaciteit van de condensator C en
de spanning van de condensator V, dan bedraagt de lading van de
condensator Q = C V. Een stroom in de keten zal lading aan de
condensator toevoeren, zodat:
dV
l^dQ
C^(3)
dt
dt
[Men lette op de overeenkomst der verg. (2) en (3).]
De vergelijkingen (ia) of (ib), (2) en (3) zullen we thans nader be
schouwen en toepassen om de stromen en spanningen te berekenen,
die in verschillende ketens en netwerken optreden. Hierbij willen we
voorlopig onderstellen, dat al de optredende stromen en spanningen
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sinusvormig met de tijd veranderen, daar de problemen in dat geval
het eenvoudigst zijn en kunnen worden behandeld op de wijze, zoals
in hfdst. II aangegeven, dus o.a. met behulp van vectorvoorstellingen
en met behulp van de voorstelling door complexe getallen. Bovendien
zijn in vele practisch voorkomende gevallen de stromen en spanningen
inderdaad, althans bij benadering, sinusvormig.
2. Keten, die uitsluitend weerstand bevat
Door een keten, bestaande uit een weerstand, aangesloten op een
gelijkspanningsbron (bv. een accu of een gelijkstroomdynamo) met een
spanning V, vloeit een gelijkstroom /, gegeven door de wet van
Ohm (ib):
I = V/R..........................
(4)
Sluit men deze weerstand aan op een wisselspanning
V = Vm sin co t,..............

(5)

die bv. door een wisselstroomdynamo kan worden geleverd (fig. i),
dan geldt de wet van Ohm even goed, dus is op ieder ogenblik de
stroom gelijk aan de spanning op dat ogenblik gedeeld door R, dus is:
y
I=
sin co t = 1 m sin co t
(6)
R
We willen deze spanning (5) en deze stroom (6) voorstellen op de
drie wijzen, in hfdst. II aangegeven, nl. door een grafische voor
stelling van de momentele waarde als functie van de tijd, door vec
toren en door complexe getallen.
In fig. 2 is V als functie van t uitgezet, waarbij Vm = 200 volt is
aangenomen. Bedraagt de weerstand R = 50 Q, dan is I op ieder
ogenblik 1/^0 van de waarde van V, dus wordt ook voorgesteld door
een sinuslijn, die tegelijk met V van teken omkeert, terwijl Im =
= Vm/R = 200/50 = 4 ampère. De schalen langs de verticale as kan
men voor V en voor I onafhankelijk van elkaar kiezen. Men kiest
deze zo, dat een duidelijke figuur ontstaat.

V

©

■i

Fig. 1.
Wisselspanningsgenerator,
belast met een weerstand.

400— 4 —
200 — 2 -

Fig. 2. V = Vm sin co t;
I — lm Sin £0 t; lm = Vm/R*

III.A.2 59
Volgens hoofdstuk II kan men
V = Vm sin co t voorstellen door
een vector langs de positieve
horizontale as (fig. 3), terwijl het
zelfde geldt voor I = Im sin co t.
Tekent men beide vectoren in de
zelfde figuur, dan vallen zij dus
langs elkaar. De lengten kan men
echter verschillend nemen. Voor
de spanningen neemt men een be
paalde schaal aan (bv. 100 V =
1 cm), terwijl men voor de stro
men een schaal kan kiezen, geheel
onafhankelijk van de schaal, die
voor de spanningen geldt (bv.
1 A
1 cm). In ons voorbeeld
wordt dus de vector, die V voor
stelt, 2 cm lang; de vector, die I
voorstelt, wordt 4 cm lang.
Volgens form. (13), hfdst. II kan
men de spanning V = Vm sin co t
voorstellen door het complexe getal:
V = Vm (cos co t + j sin co £).

+j

-1

8

+1

-j

Fig. 3. Voorstelling van V— Vm sin co t
en I = Im sin co t door vectoren.
OA = Vm) OB = Im) de vector OA
stelt V voor; de vector OB stelt I voor.
Zet men + 1, -f j bij de assen, dan
is dezelfde figuur de vectorvoorstelling
van de complexe getallen V en /,
die op hun beurt weer de voorstelling
zijn van de sinusvormig veranderlijke
grootheden V en 7.

v.

Fig. 4. V = Vm sin (co t + y);
I = Im sin (co t + cp).

De stroom I = Im sin co t wordt voorgesteld door het complexe getal
I = Im (cos co t + j sin co t). (Wanneer we met een letter een complex
getal bedoelen, plaatsen we er een horizontaal streepje boven.) Zoals
in hfdst. II is uiteengezet, kan men deze complexe getallen V en I
voorstellen door de vectoren, in fig. 3 aangegeven met V en I.
Kiest men het nulpunt van de tijd anders, dan stelt men de span
ning voor door:
V = Vm sin (co t + (p),
zodat de stroom wordt:
I = ~~ sin (co t -\- cp) = Im sin (co t + cp).
De grafische voorstelling wordt dan, zoals in fig. 4 is aangegeven,
terwijl de vectorvoorstelling wordt zoals fig. 5 aangeeft. V kan men
dan aanduiden door het complexe getal:
V = Vm {cos (co t -j- (p) -j- j sin (co t + 9?)}
en I door het complexe getal:
/ = lm {cos (00 t

cp) -V j sin (co t + 9?)}.

De vectorvoorstelling van deze complexe getallen V en I is weer
dezelfde fig. 5, indien men weer + 1, — 1, + j, —j bij de assen zet
(of denkt).
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Het vermogen, dat in de weer
stand R in warmte wordt om
gezet, is volgens de wet van Joule
op ieder ogenblik:

+i
i?

+t

-i

W = PR.

-i

Fig. 5. Vectorvoorstelling van
V = Vm sin (co t + 97) en / = /m sin
(co t + <p), doch tevens vectorvoor
stelling van de complexe getallen
V==Vm [cos (co t+<p)+j sin (co t + <p)]
en 7 = /m [cos (eot+95) + j sin (cot+<p)].
Men tekent de vectoren steeds in de
stand, behorende bij t = o.

Voor 7 = 7m sin co t wordt dit:
W — Iw2 R sin2 co t.

Gemiddeld over een geheel aantal
perioden wordt dit V2 7m2 R (zie
hfdst. II). Dit vermogen wordt
door de wisselspanningsgenerator
geleverd. Op ieder ogenblik levert
de generator het vermogen V I
VL
= Vm 7m sin2 co t. Daar Vm= An
is VI = 7m2 R sin2 co t. De gene I
L
rator levert dus op ieder ogenblik
hetzelfde vermogen als in de weer
stand in warmte wordt omgezet en
Fig. 6. Wisselspanningsgenerator,
gemiddeld over een geheel aantal
belast met een zelfinductie.
perioden V2 7m2 R = 7eff'2 R
— V2 Vm 7m — Veff 7eff.
Indien wij het nulpunt van de tijd anders hadden gekozen, zodat
V = Vm sin (co t -{- cp) en 7 = 7m sin (co t -f cp)f gaan onze beschou
wingen over het vermogen onveranderd door, daar de gemiddelde
waarde van sin2 (co t -f- cp) evenals die van sin2 co t gelijk is aan 1/2.
5. Keten, die uitsluitend zelfinductie bevat
Beschouwen we nu een zelfinductie L, aangesloten op een wisselspannings
generator (fig. 6). We onderstellen weer, dat de generatorspanning V
sinusvormig met de tijd verandert met een hoekfrequentie co; de stroom,
die door de zelfinductie vloeit, zal dan ook sinusvormig met de tijd ver
anderen, met dezelfde frequentie co. We stellen deze stroom voor door:
7 = 7m sin co t

(7)

Volgens (2) ontstaat tussen de uiteinden van de zelfinductie een e.m.k.
.........In Deel 1, hebben we gezien, dat, als 7 = 7m sin co t,
dI

7

— = 7m w c°s oj

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

(8)

(9)

zodat uit (8) en (9) volgt:
Vip = — Im co L cos co t = — Vm cos co t

(10)
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Daar de zelfinductie rechtstreeks is aangesloten op de klemmen van
de generator, is de generatorspanning V gelijk aan Vdoch tegen
gesteld gericht, daar de algebraïsche som der beide spanningen op
ieder ogenblik nul is. Dus V = Vm cos co t.
Fig. 7 geeft een voorstelling van I en V. De stroom I is njz achter
bij de spanning V, dus de spanning V is n/z voor bij de stroom I.
Uit (io) volgt:
— oj L
(ii)
De amplitude van de spanning tussen de uiteinden van de zelfinductie
gedeeld door de amplitude van de stroom door de zelfinductie noemen
we zijn wisselstroomweerstand of impedantie Z. Dus:
Z = co L

(12)

De stroom I = 7m sin oj t kunnen we voorstellen door een vector
langs de horizontale as, de spanning V — Vm cos co t door een vector
langs de verticale as (fig. 8).
We kunnen de stroom I = Im sin co t ook voorstellen door het com
plexe getal:
I = Im (cos co t + j sin co t)
en de spanning V = Vm cos co t door het complexe getal:
V

Vmj (cos oj t -{- j sin oj t) = Imj co L (cos oj t + ; sin oj t) = j oj LI.

Voor het quotiënt VII volgt hieruit het imaginaire getal j oj L.
Stellen we de spanning en de stroom voor door complexe getallen, dan
vinden we voor hun quotiënt in het algemeen een complex getal, dat we
de complexe impedantie Z noemen.
Voor een weerstand vonden we:
Z=R;
voor een zelfinductie is:
(13)
Z = j co L ...
We hebben in (7) het nulpunt van
de tijd zo gekozen, dat I = o voor Fig. 7. Stroom door en spanning
t = o. Deze keuze is echter vrij
over een zelfinductie.
willekeurig. Hadden we het nul
punt van de tijd zo gekozen, dat
voor t — o, V = o was, dus is:
V = Vm sin co t,
dan is de stroom natuurlijk even
goed 71/2 achter bij de spanning,
dus dan is:

J

1 = — lm cos 00 t =------v cos co t
m
co L
(zie fig. 9).

Fig. 8. Vectorvoorstelling van
l = /m sin co t en V = Vm cos co t.
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Fig. 9.
V = Vm sinNw t; 7 = — 7m cos co t.

In fig. io zijn V en 7 voor dit
geval door vectoren voorgesteld;
V langs de horizontale as in posi
tieve richting, 7 langs de verticale
as in negatieve richting.
De complexe getallen, die V en I
voorstellen, zijn nu:
V = Vm (cos co t + j sin co t);
I= —

v

Fig. 10. Vectorvoorstelling van
V = Vm sin co t en I = — 7m cos co t.

Vm

j (cos ft) t -f ƒ sin w o

Vm
(cos co t
jcoL

j sin co 0.

Voor de complexe impedantie
vinden we nu ook:
Z = V/I = ; co L, . (14)

evenals (13) aangeeft. De com
plexe impedantie is dus niet af
hankelijk van de amplitude van de
stroom
of de spanning en ook niet
---------- «-U)
van de keuze van het nulpunt van
Fig. 11. De impedantie van een zelf de tijd, doch alleen van de grootte
inductie als functie van de frequentie. van de zelfinductie en van de
frequentie.
De impedantie Z = co L neemt evenredig met de frequentie co toe
(fig. n). Is ft) = o, hetgeen betekent, dat de generatorspanning een
gelijkspanning is, dan is Z = o en wordt I oneindig groot. In de
practijk kan dit natuurlijk niet voorkomen; de zelfinductie bevat altijd
een zekere weerstand, waardoor de stroom wordt beperkt, zoals we
aanstonds zullen zien. Voor zeer hoge frequenties wordt Z zeer groot,
dus de amplitude van de stroom Im = V^Z zeer klein.
Het vermogen, dat de generator levert, is op ieder ogenblik V /.
Stellen we I voor door (7), dus is I = 7m sin co t, dan is de spanning
volgens (10) V = /m co L cos co t, dus het vermogen:
z»<dL

VI = /m2 co L sin ft) t cos co t = 1/2 lm 03 L sin 2 co t
(i5)
Dit vermogen is afwisselend positief en negatief, terwijl de gemiddelde
waarde nul is. Gemiddeld levert de generator dus geen energie; er
wordt in de zelfinductie ook geen energie in warmte omgezet, zoals
bij een weerstand het geval is. We kunnen het ons zo voorstellen, dat
gedurende een deel der periode, wanneer het vermogen positief is, de
generator energie levert, die wordt bewaard in het magnetische veld.
Met deze opvatting en voorstellingswijze der verschijnselen kan men
afleiden, dat de energie, die zich op een bepaald ogenblik in het mag
netische veld van een spoel bevindt, gelijk is aan V2 L 72, waarbij 7

i
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de stroom door de spoel is op dat ogenblik. Gedurende het volgende
deel der periode, wanneer het door de generator geleverde vermogen
negatief is, levert het magnetische veld van de spoel de energie weer
terug aan de generator. Dit heen en weer verplaatsen van de energie
wordt voortdurend herhaald.
4. Keten met weerstand en zelfinductie in serie
Beschouwen we nu een keten volgens fig. 12, bestaande uit een
wisselspanningsgenerator met een spanning V, aangesloten op de serieschakeling van een weerstand R en een zelfinductie L. We onder
stellen weer, dat de generatorspanning sinusvormig met de tijd ver
andert. Het ligt voor de hand, te onderstellen, dat de stroom in de keten
dan ook sinusvormig met de tijd verandert met dezelfde frequentie als
de oscillatorspanning. De berekeningen verlopen het eenvoudigst,
indien we beginnen met de stroom door de keten voor te stellen door:
I = Im sin co t
(16)
Achteraf zal dan blijken, dat de generatorspanning ook inderdaad
sinusvormig met de tijd verandert, met dezelfde frequentie co, zodat
het geoorloofd is, uit te gaan van (16).
De spanning tussen de uiteinden A en B van de weerstand R is vol
gens de wet van Ohm:
Vft = Im R sin co t
(17)
Deze spanning is gelijk aan de som der overige spanningen in de
gesloten keten, dus:

vR = ir=v+vl

(18)

Volgens (10) is de spanning tussen de uiteinden B en C van de zelf
inductie:
Vl = — /m co L cos co t,
(19)
dus de generatorspanning is:
(20)
V = Vft — Vl = lm (R sin co t -f- co L cos co t)
We hebben hier de generatorspanning V en
de zelfinductiespanning V£ beschouwd als
de spanningen, die samen de stroom in de
VR
keten bepalen, doordat zij samen gelijk zijn
aan Vft = IR. Voor de verdere beschou
v| Q
wingen is het evenwel eenvoudiger, de gene
O
t
ratorspanning enerzijds en de spanning tussen
de uiteinden van R en die tussen de uit
o
einden van L anderzijds te beschouwen. We
stellen daarom voortaan:
Weerstand en
Fig. 12.
V=VR+VL, .... (18a) zelfinductie in serie, aan
gesloten op een wissel
spanningsgenerator.
wat daarop neerkomt, dat we de positieve
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Fig. 13.

tg <p = co L/i?.

Fig. 14. I = Im sin co t;
V = Fm sin (co t -f- cp).

richting van Vj^ andersom nemen. We stellen dus, in plaats van (19),
(19a)
Vl =
£ cos wi ....
Het laatste lid van (20) blijft hierbij gelijk aan de generatorspanning V.
We kunnen (20) in een eenvoudiger vorm brengen, indien we
(21)
co LjR = tg cp
stellen (fig. 13). Daar de tangens van een hoek alle waarden, van
o tot 00, kan hebben, zowel positieve als negatieve, is het steeds mogelijk,
een hoek cp te vinden, die aan (21) voldoet. Uit (21), alsmede uit
fig. 13 volgt:
coL
R
cos cp =
Sm,p
VR2 + (o2Lz’
VR2 + a>2L2'
Men kan de generatorspanning (20) herleiden als volgt:
co L
R
COS 0)t )
sin co £ -f
V = lmVR2 + co2L2 (
VR2 + G>2 L2
VR2+ co2L2
=
VR2 + co2L2 (cos cp sin co t + sin cp cos co t) =
(22)
= lm VR2 + co2 L2 sin (co t + cp)...............
Noemt men nu lm VR2 ~\~ co2 L2 = Vm, dan is de generatorspanning:
V = Vm sin (w t -f <p)

(22a)

Fig. 14 stelt de generatorspanning (22a) en de stroom (16) door de
keten voor. De schaal, waarop men V en die, waarop men I tekent,
kan men weer onafhankelijk van elkaar kiezen. Men doet zijn keuze
zo, dat een duidelijk figuur ontstaat. Het faseverschil tussen I en V
is cp, de hoek, gedefinieerd door (21), en wel zo, dat de stroom achter
is bij de spanning, dus de spanning voor bij de stroom. Men spreekt
in dit geval wel van een naijlende stroom en een voorijlende spanning.
De verhouding tussen Vm en Im, die bij een keten, die uitsluitend
een weerstand R bevat, R, en bij een keten, die uitsluitend zelfinductie bevat, coL was, is nu VR2 + w2L2. Deze grootheid noemt
men ook hier de wisselstroomweerstand of impedantie van de keten
en duidt deze weer aan door de letter Z. Dus nu is:
Z = vjlm = VR2+co2L2,
of in andere vorm:

Vm = ^m
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Hoe hoger de frequentie, des te groter is Z en, bij gelijke waarde
van Vm, des te kleiner is 7m. Bij lage waarden van co wordt Z klein
en lm groot, doch daar VR2 + co2L2 steeds groter blijft dan R, is Im
steeds kleiner dan Vm/R. Bij gelijkspanning, die men kan opvatten
als een wisselspanning met de frequentie nul, kan men dus co = O
stellen en is Z = R> De zelfinductie heeft dus geen invloed op de
stroom, indien men een keten, bestaande uit de serieschakeling van
een weerstand en een zelfinductie, aansluit op een gelijkspanning.
Een spoel, bestaande uit een aantal windingen van koperdraad, met
een zelfinductie L, bezit noodzakelijk enige weerstand. Een zuivere
zelfinductie, zoals in fig. 12 is bedoeld tussen de punten B en C,
kan men dus niet verwezenlijken, doch wel benaderen. Bij berekeningen
verkrijgt men evenwel het juiste resultaat, indien men de spoel zonder
weerstand onderstelt, doch zijn weerstand in serie met de spoel ge
plaatst denkt. Daardoor ontstaat dan een schakeling, zoals in fig. 12
tussen de punten A en C.
Het phaseverschil cp tussen de stroom 7 en de spanning V verandert
ook met de frequentie. Is de frequentie nul, dan is cp = o; neemt de
frequentie toe, dan neemt cp toe; voor zeer hoge frequenties nadert
cp tot tt/2 (= 90°). Fig. 15
geeft aan, hoe de waarde van
Z = VR2 + co2 L2 en de
hoek cp = arctg co L/R met
de frequentie veranderen.
Zowel Z als cp hangen niet af
-------— CU
van de grootte van de span
ning of de stroom, maar al
TT
2
leen van de elementen R en L
¥
van de schakeling en van de
frequentie.
-------- CU
Uit (17), (18) en (21) volgt,
Fig. 15. Z = VR2 + w2 L2 en
(p = arctg co L/R als functie van cu.
dat de spanning Vr tussen de
punten A en B in fig. 12 in Voor cu = o is Z = i? en 9 = o; voor hoge
frequenties nadert Z tot w L en <p tot 71/2,
phase is met de stroom, doch
aangegeven door stippellijnen.
dat de spanning Vj^ tussen de
punten B en C een hoek 71/2
voor is bij de stroom (fig. 16).
De totale spanning V =
= Vr + Vl is een hoek cp,
die tussen o en 71/2 ligt,
-------- tot
voor bij de stroom.
We willen nu de stroom en
de spanningen voorstellen
door vectoren. De stroom Fig. 16. I = Im sin co t; Vr = Im R sin cu t;
V — Vr + Vl =
7 = 7m sin 00 t stellen we Vl — lm co L cos cu t;
= 7m Vr2 + co2 L2 sin (cu t + <p).
voor door een horizontale
Radiotechniek II — 5
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vector met de lengte 7m (fig. 17). De spanning
Vr = Im R sin co t stellen we voor door een horizon
tale vector OA. De spanning
= Im co L cos co t
stellen we voor door een verticaal gerichte vector
AB. De totale spanning, die dezelfde is als de
generatorspanning, is de som van Vr en Vl, nl.:
Ir

V = Im VR2 + co2L2 sin (co t + cp)

en wordt voorgesteld door de vector OB, die de
vectorsom is der vectoren OA en AB. De hoek
cp — arctg ojL/R vindt men in de figuur naar be
Fig. 17.
Spanningsdiagram horen als de hoek tussen de vector, die de spanning
voor de schakeling V en de vector, die de stroom 7 voorstelt.
van fig. 12.
We kunnen de stroom en de spanningen ook voor
stellen door complexe getallen.
7 = 7m sin (o t;
I = 7m (cos co t + j sin co t);
Vr = 7m R sin co t;
Vr = 7m R (cos (o t + j sin co t) ;
Vl = 7m o) L cos co t;
Vl = 7mj co L (cos cot + j sin co t);
"(23)

V=Vr+Vl=
V=Vr + Vl =
= lm VR2 + CO2 L2= Im (R + j co L) •
♦ sin (o) t + cp);
• (cos co t + j sin co t).
De voorstelling van deze complexe getallen door vectoren geeft naar
behoren hetzelfde diagram als fig. 17. (We brengen nog eens in her
innering, dat men bij de vectorvoorstelling van complexe getallen,
die sinusvormig met de tijd veranderende grootheden betekenen,
de vectoren tekent in de stand, die zij innemen als t = o.)
Uit de complexe voorstelling van V [zie (23)] kunnen we de werkelijke
waarde V afleiden, door het imaginaire deel van V te nemen, dus:
V = 7m (R sin co t + ft> L cos co t),
waaruit men, als boven, door co L/R = tg cp te stellen, afleidt:
V = 7m VR2 + co2 L2 sin (co t

cp).

De complexe spanningen van form. (23) kunnen we delen door de
complexe stroom 7. Dan verkrijgen we de complexe getallen:
VrI7=R;
(24)
VjJ Ij=j coL;
V/I = R+jcoL,
die complexe impedanties voorstellen, daar zij een spanning gedeeld
door een stroom betekenen. Zetten we deze complexe getallen uit als
vectoren, dan verkrijgen we fig. 18, die volkomen dezelfde gedaante
heeft als fig. 17 en fig. 13. We noemen nu fig. 18 het impedantiediagram. Bij de voorstelling van impedanties door complexe getallen
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wordt een weerstand R een positief, reëel
getal R, de impedantie van een zelfinductie
een zuiver imaginair getal j co L (positief)
en de impedantie van de serieschakeling van
jO)L
een weerstand en een zelfinductie een com
plex getal Z = R -\- j cd L. Dergelijke voor
stellingen van impedanties door complexe
getallen, of, wat op hetzelfde neerkomt, door
-j
vectoren, zullen ons nog vaak nuttige dien Fig. 18.
Impedantiesten bewijzen. Zij zijn niet afhankelijk van diagram voor de schake
ling van fig. 12.
de grootte van de aangelegde spanningen of
de door de keten vloeiende stromen, doch
worden uitsluitend bepaald door de schakeling zelf. Bij de eenvoudige
schakeling van fig. 12 is het nut van deze voorstellingswijze niet bij
zonder groot; bij ingewikkelde schakelingen worden alle beschouwin
gen en berekeningen zeer vereenvoudigd.
*■>

Voorbeeld
We willen thans een voorbeeld volgens de verschillende aangegeven
methoden berekenen.
In het schema van fig. 12 heeft de spanning V van de generator een
maximale waarde Vm =100 volt en een hoekfrequentie co = 200; de
weerstand is R
3 D; de zelfinductie van de spoel is L = 0,02 H.
Gevraagd: de stroom I door de keten, de spanning Vr tussen de uit
einden A en B van R en de spanning Vp tussen de uiteinden B en C van L.
Oplossing, ie methode:
De impedantie van de keten is
Z — VR2 + co2 L2 = V 32 + (200-o,02)2 = V32 + 42 = 5 O;
de amplitude van de stroom I is: Im = VmIZ = 100/5 = 20 A;
de amplitude van de spanning VR is ImR — 20-3 = 60 volt;
de amplitude van de spanning Vp — Imco L = 20 ♦ 4 = 80 volt.
Is de generatorspanning V = 100 sin 200 t, dan is de stroom 1 =
= 20 sin (2001 — arctg l/3) (de spanning in volts, de stroom in ampères).
De effectieve waarden zijn 1/2 y/2 maal de maximale waarden, dus:
Ieff = 10 V2 A; VR eff = 30 y/2 V; VL eff = 40 y/2 V.
2e methode (met vectoren):
Men tekent een assenkruis en hierin het impedantiediagram als in
fig. 18. We kiezen als schaal iO=i cm. De vector, die R voor
stelt, wordt dus 3 cm lang. De vector, die co L voorstelt, wordt 4 cm
lang, zodat de vector, die Z voorstelt, 5 cm lang wordt. We kunnen dit
impedantiediagram ook beschouwen als het spanningsdiagram, indien
we alle impedanties met de (nog onbekende) stroom vermenigvuldigd
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denken. De totale spanning wordt dus voorgesteld door de vector,
die ook Z voorstelt, en 5 cm lang is. Deze 5 cm stelt in het spanningsdiagram 100 volt voor; 1 cm betekent dus 100/5 = 20 volt. Hieruit
volgt, dat VR = 3 • 20 = 60 volt en
= 4 • 20 = 80 volt. De
stroom vinden we bv. uit I = VIZ = 100/5 = 20 A. Dit zijn alle
maximale waarden; de effectieve waarden vinden we weer door deze
te vermenigvuldigen met 1/2 V23e methode (met complexe getallen):
De totale jmpedantie _is Z = R + j co L = 3 + j ♦ 4. De spanningen
zijn V = I (3 + 7*4)/ F# = 7 • 3,
= 7 * /• 4. De amplituden der
spanningen zijn gelijk aan de moduli dezer complexe getallen, dus
V=I V32+42 5 I; Vr = 3 /;
= 4 /. Daar F = 100 volt = 5 /,
is 7 = lu0/5 = 20 A, F# = 3 • 20 = 60 volt en F/, = 4-20 = 80 volt.
We willen nu de energie in de keten beschouwen. We hebben reeds
gezien, dat in een weerstand een vermogen I2 R in warmte wordt om
gezet, terwijl in een zelfinductie gemiddeld geen energie-omzetting
plaats vindt. In de schakeling van fig. 12, waar I = Im sin co t en
F = Fm sin (co t + cp) = Im Z sin (co t + cp), wordt dus een vermogen
W1 = I2R = Im2 R sin2 w t
in warmte omgezet. Daar de gemiddelde waarde van sin2 co t = 1l2 is,
is de gemiddelde waarde hiervan 1/2 lm2 R» Dit vermogen moet gelijk
zijn aan het vermogen, dat de generator gemiddeld levert, dus gelijk
aan de gemiddelde waarde van de generatorspanning maal de stroom,
d.i. de gemiddelde waarde van:
W2 = Fm Im sin (co t + <p) sin co t.
Daar sin (co t + 9?) sin co t = 1/2 {cos cp — cos (2 co t + <p)}>
waarvan de gemiddelde waarde 1/2 cos cp is, is de gemiddelde waarde
van W2 gelijk aan:
V2 Fm Im cos cp = V2 Im2Z c°s <P

= i/zlm2 V#2 + o>z L* ■

R
VR2 + a>*L2

dus inderdaad gelijk aan de gemiddelde waarde van Wv
In hfdst. II hebben we V2 V2 Fm de effectieve waarde Feff van F
genoemd en l/2 V2
de effectieve waarde /eff van 7. Het gemiddelde
door de generator geleverde en in R in warmte omgezette vermogen
is dus:
Wgem = ^eff 7eff cos cp
(25)
Delen we in de vectorvoorstellingen alle stromen en spanningen door
■y/2, dan verkrijgen we in plaats van de amplituden de effectieve waar-
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■ eft
veff coscp D

Fig. 19. Ontbinding
van 7eff in de wattcomponent 7eff cos rp
en de wattloze compo
nent 7eff sin rp.

Fig. 20. Ontbinding
van Veff in de wattcomponent Veff cos rp
en de wattloze compo
nent Veff sin (p.

Fig. 21. Weerstand en
zelfinductie parallel,
aangesloten op een
wisselspanningsgenerator.

den. We verkrijgen voor de schakeling van fig. 12 het vectordiagram
van fig. 19, waarin OB de voorstelling is van 7eff en OC die van Veff.
We projecteren OB op OC en vinden dan:
OA = 7eff cos (p

en

AB — 7eff sin cp.

We hebben 2:0 de vector, die 7eff voorstelt, ontbonden in twee vectoren,
nl. 7eff cos (p en 7eff sin cp. Het vermogen vinden we nu door Veff (=OC)
te vermenigvuldigen met 7eff cos cp (= OA). We noemen nu 7eff cos cp
de wattcomponent van de stroom en 7eff sin cp de wattloze component,
omdat 7eff cos cp het vermogen (uitgedrukt in watt) bepaalt, doch
7eff sin cp daarop geen invloed heeft.
We kunnen echter ook Veff (OC) ontbinden in een component
(OD) = Veff cos cp in de richting van OB = 7eff en een component
DC = Veff sin cp, loodrecht er op (fig. 20). Nu is het product van
7eff en Veff cos cp ook Veff 7eff cos cp, dus geeft het vermogen aan.
We noemen daarom ook Veff cos cp de wattcomponent en Veff sin cp
de wattloze component van de spanning.
Men vindt dus het vermogen door de spanning te vermenigvuldigen
met de wattcomponent van de stroom, doch ook door de stroom te
vermenigvuldigen met de wattcomponent van de spanning. Hierbij
moet men steeds de effectieve waarden nemen.
5. Keten met weerstand en zelfinductie parallel
We beschouwen nu de schakeling volgens fig. 21, waarbij een weer
stand R en een zelfinductie L parallel op een generator zijn aangesloten.
De spanning van de generator zij V = Vm sin co t. De stroom door de
weerstand R is 7# = V/R = (Vm/R) sin co t. We hebben eerder
reeds gezien, dat, indien een stroom vloeit door een zelfinductie, de
stroom een phasehoek 71/2 achter is bij de spanning. Indien de stroom
I = Im sin co t was, dan was de spanning V^ = Im co L cos co t.
Nu echter is de spanning V£ = Vm sin co t. De stroom is nu dus

I
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Fig. 22. V = F-™ sin co t; Ir =
= (Fm/i?)-sin ut; Il = — (Vm/coL) cos cot:
I = Ir+ IL =
—1__sin (co t —cp).

Fig. 23.
Stroomdiagram
voor de schakeling
van fig. 21.

— (^m/w L) cos co £ (fig. 22). De stroom 4 die de generator levert,
is de som van deze beide stromen Ir en I£, dus:

/= Vm f^sincu*

1

co L

cos co £

R
—F=
tg <?>/
co L

Stellen we nu:

(26)

dan vinden we na een herleiding overeenkomstig die van het vorige geval:

/ZT co2 —sin
(co £
L2

7 = 7m |c/ ffz 1

9)

(27)

Noemen we de amplitude van de stroom:

dan is de stroom dus:

v*

1

co2 L2

(28)

7 = 7m sin (co t — 9)

(29)
Evenals in het vorige geval, is de generatorstroom een hoek cp achter
bij de generatorspanning. We merken echter op, dat in het vorige
geval tg cp = co L/R was, doch nu is tg cp = Rj co L.
De grootheid jf^2
™ ^ co2L2' de stroom gedeeld door de spanning,
noemen we de admittantie Y. De admittantie van een weerstand R is 1 IR
(hetzelfde als het geleidingsvermogen); de admittantie van een zelfinductie L is ij co L; de admittantie van een parallelschakeling van
beide is de wortel uit de som van de kwadraten van beide. We zullen
nog herhaaldelijk zien, dat men bij serieschakelingen het beste rekent
met impedanties, bij parallelschakelingen met admittanties. Een impe
dantie is een spanning gedeeld door de bijbehorende stroom; een
admittantie is een stroom gedeeld door de bijbehorende spanning.
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Hieruit volgt, dat de impedantie van een keten de reciproke (== om
gekeerde) waarde is van de admittantie van die keten, dus:
Y=ilZ

(30)

Hieruit volgt:
Im=VmIZ=VmY;

Vm = ImIY = ImZ.

In plaats van de maximale waarden Im en Vm kan men ook de effec
tieve waarden nemen: /eff en Veff*
We kunnen de stromen en spanningen van de schakeling volgens
fig. 21 ook door vectoren voorstellen. De spanning V = Vmsin co t
stellen we voor door een vector langs de positieve horizontale as
(fig. 23). De stroom door de weerstand R is hiermee in phase en wordt
dus voorgesteld door een vector Ir langs V met een lengte VjR (de
schaal voor de stromen kunnen we doelmatig aannemen). De stroom
door de zelfinductie L is n\2 (= 90°) achter bij de spanning V en
wordt dus voorgesteld door een naar beneden gerichte vector I£ met
een lengte Vmlco L, op dezelfde schaal getekend als de stroom Ir.
De totale generatorstroom I is de vectorsom dezer beide stromen en
is een hoek <p (tg cp = R/co L) achter bij de spanning V.
We kunnen de spanning en de stromen ook voorstellen door com
plexe getallen.
V = Vmsin oj t;
7

Vm

V = Vm (cos co t + j sin cot);

■

/ r = —5- sin co t;
H

1R

Vm cos co t;
Ir —-------7L'
coL

11 =

I = Ir -r IL —

I = Ir +
I

= t'm | ^ + co2 L2 sin (cot — cp);

R

(cos co t + / sin co t); |
(cos co t + j sin co t);

(31)

=

~v*<i+jhnc<*eot +
+ j sin cot).

De voorstelling van deze complexe getallen door vectoren geeft naar
behoren hetzelfde diagram als fig. 23.
Uit de complexe voorstelling I [zie (31)] kunnen we de werkelijke
waarde van I afleiden door het imaginaire deel van I te nemen, dus:
I — Vm
R

sin o) t----- V' cos co t),
co L

waaruit men, door R/co L — tg cp te stellen, afleidt:

1 =vm

V*4- +

;^Tsin (»£-?»).

De complexe stromen van form. (31) kunnen we delen door de com
plexe spanning V. We verkrijgen dan de complexe getallen:
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Fig. 24.
Admittantiediagram voor de
schakeling van
fig. 21.

Fig. 25.
Een condensator
aangesloten op een
wisselspanningsgenerator.

IL
V

T

(32)

jcoL ’

/

I

I

y

R

j co L'

die complexe admittanties voor
stellen, daar zij een stroom
gedeeld door een spanning be
tekenen. Zetten we deze com
plexe getallen uit als vectoren, dan verkrijgen we fig. 24, die volkomen
dezelfde gedaante heeft als fig. 23. We noemen fig. 24 het admittantiediagram. Bij de voorstelling van admittanties door complexe getallen
wordt een weerstand R een positief reëel getal 1 IR, de admittantie
van een zelfinductie L een zuiver imaginair getal 1 Ij co L en de
admittantie van de parallelschakeling van een weerstand en een zelf
inductie een complex getal
Y =—
d-----—
R^jcoL

I

I

R

1 coL-

6. Een condensator, aangesloten op een wisselspanning
Is een condensator met een capaciteit C aangesloten op een wisselspanningsgenerator (fig. 25), dan kan men de stroom door de conden
sator berekenen met behulp van verg. (3). Noem de generatorspanning:
V = Vm sin co t.
De stroom, die in de keten vloeit, is:
dV
I = C -jj — co C Vm cos co t = Im ccs co t,
• (33)
zodat de amplitude van de stroom is:
/m = co C Vm.
De stroom door de condensator is dus een hoek 71/2 (= 90°) voor bij
de spanning van de condensator (fig. 26).
De verhouding van de amplitude van de spanning op de condensator
en de amplitude van de stroom door de condensator is:
I
Vm
lm
wC*
Deze verhouding noemen we ook nu weer de impedantie Zt dus:
Z = i/co C.
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In plaats van de verhouding der amplituden kan men ook de ver
houding der effectieve waarden nemen; die is immers even groot.
In fig. 27 is Z = i/co C getekend als functie van de hoekfrequentie co
(een zg. gelijkzijdige hyperbool).
Men kan de stroom en de spanning voorstellen door vectoren zoals
in fig. 28 is aangegeven, hetgeen na al het voorgaande geen nadere
verklaring behoeft.
Men kan de spanning en de stroom voorstellen door complexe getallen
als volgt:
V = Vm sin co t;
I = Vm co C cos co t;

l

V = Vm (cos co t + j sin co t);
~I = Vmj co C (cos cot
j sin co t). f

••(34)

Stelt men de complexe getallen van (34) voor door vectoren, dan
verkrijgt men weer hetzelfde diagram als fig. 28.
Men spreekt ook hier van een complexe impedantie:
Z = V/f= I ij co c
en een complexe admittantie:
Y = i/Z = l\V = j co C,
Samenvattend zijn in fig. 29 de impedantie en de admittantie van
een weerstand R, een zelfinductie L en een capaciteit C door vectoren
voorgesteld.
2= —1
IOC

1

U)

Fig. 26. Spanning over en stroom
door een condensator.

Fig. 27. De impedantie van een con
densator als functie van de frequentie.
,u»L

j'jjC

1

-L

ju;C

Fig. 28. Vectorvoorstelling van de
spanning over en de stroom door een
condensator.

jUJL

Fig. 29. a. Impedantie van een weer
stand R, een zelfinductie L en een
capaciteit C; b. Admittantie van een
weerstand R, een zelfinductie L en
een capaciteit C.
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Fig. 30. Weerstand
en capaciteit in
serie aangesloten op
een
wisselspanningsgenerator.

Het vermogen, dat de generator levert, is voor
ieder ogenblik VI — co C Vm2 sin co t cos cot =
= 1/2co C Vm2 sin 2 co t. Evenals bij een zelfinductie, aangesloten op een wisselspanningsgenerator, is dit vermogen gemiddeld nul. Ge
durende een deel van de periode, nl. zolang V I
positief is, wordt energie aan de condensator ge
leverd, terwijl gedurende het volgende deel van de
periode, als VI negatief is, deze energie weer door
de condensator wordt teruggeleverd aan de gene
rator. Het is dus, alsof zich energie bevindt in het
electrische veld van de condensator. Men kan
afleiden, dat de condensator op ieder ogenblik
een energie bevat gelijk aan V2 C V2.

7. Keten met weerstand en capaciteit in serie
We beschouwen nu een keten, waarbij een weerstand in serie met een
condensator is aangesloten op een wisselspanningsgenerator (fig. 30).
We gaan uit van de spanning Vq op de condensator:
VC= VCm sin co t.
Voor de stroom I door de keten vinden we, evenals in (33),
1=C

dV c
dt

co C V Cm cos wt = /m cos co t.

Hieruit volgt: VQm = ^m(i/o> C), dus:
sin co t.
De spanning over de weerstand R (tussen de punten A en B) is:
Vr = IR — Im R cos co t.
De totale spanning tussen A en D, tevens de generatorspanning, is:
V = VR + Vc = ^ m (# cos co t

sin co t).

We stellen nu:
1

Rco C

(35)

tg <p>

(zie fig. 31), dus:
sin cp =

i/co C

R2 + co2 C2

en cos cp =

R

|fR2+o*C2
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zodat

= /m

V

= 'm|/«M

#2

ö>^~C2 cos
waarbij

~2 Q2 (cos V cos w £ + sin (p sin co t) =
t~cp) = Vm cos (co t — (p),...............

(36)

Vm = Im | R2 +

Evenals in de voorgaande gevallen noemen we Vm/Im = Z de impe
dantie van de keten, dus nu is

z =|

i?2+w2C2

Hoe hoger de frequentie is, des
te kleiner is 1 /co C, dus ook des
te kleiner is de impedantie £.
Doch, zoals uit (37) blijkt, is £
steeds groter dan R. In fig. 32
is Z als functie van de frequentie
getekend. Bij hoge frequenties is
i/co C < < R en kan men de con
densator bijna als een kortsluiting
beschouwen; bij lage frequenties
is R << 1 /co C en is de invloed
van de weerstand gering. Bij hoge
frequenties nadert Z tot de lijn
Z = R, bij lage frequenties tot de
lijn Z = 1 /co C (fig. 27). Deze
beide „asymptoten" zijn in fig. 32
gestippeld aangegeven.
In fig. 33 zijn Vr, V q en hun som
V voorgesteld. Daar het fase
verschil tussen Vp> en 7^ gelijk is
aan tc/2, is de amplitude van de som

z

(37)

\\
\\

v
V

\
\\

z=vr2+

\v
\

Z= R

—-—
0u2c2

\
— J*?£.
—- co

Fig. 32._________
Impedantie Z = "j/ I?2 + ~^Tqö
van de keten van fig. 30 als functi?
van de frequentie.

vm= WRm2 + V Cm2We kunnen de stroom en de span
ningen ook weer voorstellen door
vectoren (fig. 34). I = Im cos co t
zetten we uit langs de verticale as,
Vc = Im

sin co £ langs de ho

rizontale as en Vr = ImR cos co t
in verticale richting. De totale
spanning V is de vectorsom van

L

Fig. 33. 1—1m cos co t; Vr =
sin co t .
= ImR cos cot ;Vc= lm —~p=r
co C
V=Vr + Vc =

= /m ]/ •R! + -^rc? cos (co £ — 9?).
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Vr
J UJC

VC

Fig. 34. Spanningsdiagram voor de scha
keling van fig. 30.

Fig. 35. Als fig. 34,
doch met een andere
keuze voor het nul
punt van de tijd.

-j

Fig. 36. Impedantiediagram voor de scha
keling van fig. 30.

Vq en Vr; de fasehoek cp is de hoek tussen I en V. We kun
nen de figuur echter ook tekenen, zoals in fig. 35 is aangegeven.
Deze figuur kan uit fig. 34 worden afgeleid door in deze laatste figuur
alle vectoren een hoek n\2 rechtsom te draaien. Dit betekent slechts
een andere keuze van het nulpunt van de tijd. Hierbij is
I — lm sin M t;
Vr = Im R sin co t;

—WE cos (o t;

(38)

V = 7mZsin (co t—(p).
Ook kunnen we deze grootheden voorstellen door complexe getallen.
Bij dezelfde keuze van het nulpunt van de tijd als bij form. (38) zijn
deze complexe getallen
I — lm (cos w t + j sin co t);
Vr = An-ft (cosco t + js'mcot);
VC = ^mT—7=r(cos (o t + jsin cot);
J (X) Ks

. •.. (39)

V=VR+Vc = ImlR + Jïc■) (cos co t + j sin cot).
Delen we deze complexe spanningen door de complexe stroom I,
dan vinden we de complexe impedanties
Vr/Ï_=Zr = R;
Veil =_ZC = 1 Ij <*> C;
V/I=Z = R+iljcoC.

(40)

Stellen we deze complexe impedanties voor door vectoren, dan ver
krijgen we het impedantiediagram van fig. 36, dat gelijkvormig is met
het spanningsdiagram van fig. 35. Evenals bij de beschouwing van de
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serieschakeling van een weerstand en een zelfinductie, verkrijgt men
de complexe impedantie van de gehele schakeling door de complexe
impedanties der in serie geschakelde elementen op te tellen. We
kunnen dus met impedanties op dezelfde wijze rekenen als met weer
standen, mits men de impedanties door complexe getallen voorstelt.
We beschouwen nu de energie in de keten. De generator levert een
vermogen VI, dat volgens (33) en (36) gelijk is aan
W=V 1= Vm Im cos {co t—cp) cos co t— 1lz VmIm{cos cp-\- cos (2 co t—cp)}.
De gemiddelde waarde van cos (2 co t — cp) is nul, dus de gemiddelde
waarde van W is
Wgem = V2 Vm lm cos cp = 7eff /eff cos cp ,
(41)
dezelfde uitdrukking, die we in form. (25) vonden.
Ook nu kunnen we de stroom /eff ontbinden in een wattcomponent
/eff cos cp en een wattloze component /eff sin cp (fig. 37). Ook kunnen
we de spanning VQff ontbinden in een wattcomponent Veff cos cp en
een wattloze component Veff sin cp (fig. 38). Ook nu is, evenals bij de
keten, bestaande uit een weerstand en een zelfinductie, het gemiddelde
door de generator geleverde vermogen gelijk aan de spanning ver
menigvuldigd met de wattcomponent van de stroom, doch ook gelijk aan
de stroom vermenigvuldigd met de wattcomponent van de spanning.
8. Keten met weerstand en capaciteit parallel
De parallelschakeling van een weerstand en een capaciteit aangesloten
op een wisselstroomgenerator (fig. 39) willen we hier beschouwen
alleen met behulp van de voorstelling door complexe getallen, die
we door vectoren voorstellen.
Daar we hier een parallelschakeling van twee impedanties beschouwen,
berekenen we eerst de admittantie. De admittantie van de weerstand is
i

<««

i 'cl
Velt cos <p

lel!

9
9-

V

0

•I

r

>“

Fig. 37. Ontbinding
van /eff in de watt
component Ieff cos cp
en de wattloze com
ponent Ieff sin cp voor
de keten van fig. 30.

Fig. 38. Ontbinding
van Veff in de watt
component Veff COS (p
en de wattloze compo
nent Veff sin cp voor
de keten van fig. 30.

Fig. 39. Weerstand en
capaciteit parallel aan
gesloten op een wisselspanningsgenerator.
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iIR, de admittantie van de con
densator is j co C. De totale ad
mittantie is Y = ijR j (o C.
Is de generatorspanning V, dan
is de generatorstroom I = V Y,
+1
Ir
-L
4-1
de stroom door de weerstand
Ir—V (i/R) en de stroom door
de condensator Iq=V *j co C.
-i
-i
Stellen we nu de generator
Fig. 40. Stroom Fig. 41. Admit spanning V voor door een vec
diagram voor de tantiediagram voor
tor langs de positieve reële as
schakeling van
schakeling van
fig39fig- 39(fig. 40), dan valt Ir in de
zelfde richting en Iq in de
richting van de positieve imaginaire as, terwijl de generatorstroom I
de vectorsom is van Ir en Iq. Delen we deze stromen door de
generatorspanning V, dan gaat dit stroomdiagram over in het admittantiediagram (fig. 41), dat dezelfde gedaante heeft als het stroom
diagram, doch in het stroomdiagram stelt 1 cm een aantal ampères
voor, terwijl in het admittantiediagram 1 cm een aantal „reciproke
ohms” voorstelt. De phasehoek tussen de stroom en de spanning is
gegeven door tg 91 = R co C.
+j

+j

Voorbeeld
Is de effectieve waarde van de generatorspanning Feff = 200 volt,
de hoekfrequentie co 750, de weerstand 100 D en de capaciteit 10 /tF,
dan is i/R = V 100> co C — 750 ♦ 10 • io-6 = 7,5 • 10-3 (de capaciteit
moet in onze formules worden uitgedrukt in farads; 1 /IF
10-6 F).
De admittantie is Y = 10 ♦ io~3 + j • 7,5 * io~3, dus:
Y = V(io . io-3)2 + (7,5 ♦ io-3)2 = 12,5 • io-3.
De generatorstroom is dus, complex geschreven, I = V Y. De
effectieve waarde van de generatorstroom is de modulus van /, dus
I = 200 • 12,5 * io~3 = 2,5 ampère. De stroom door de weerstand
is Ir = 200/ 100 = 2 ampère; de stroom door de condensator Iq =
1,5 ampère. Naar behoren is / = VIr2-\~Ic2*
= 200 * 7,5 • IO~3
9. Gelijkwaardige schakelingen
We willen nu de rekenmethode met behulp van complexe getallen
toelichten aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, nl. de beschouwing
van gelijkwaardige schakelingen.
Men kan soms een schakeling, bestaande uit weerstanden, zelfinducties
en capaciteiten, vervangen door een andere, die er mee gelijkwaardig (aequivalent) is. Daaronder verstaan we een schakeling, die
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anders is opgebouwd, doch zich
ten opzichte van de van buiten
«s
toegevoerde stromen en span
ningen op dezelfde wijze ge
JD
O
Fig. 42.
draagt als de oorspronkelijke
PR0
Lpo
Tweepool.
1
0
schakeling. Voorlopig beperken
Ls
we ons tot schakelingen met
twee uitwendige klemmen, zg.
b)
a)
tweepolen (fig. 42), bv. een
Fig. 44. De schakelingen
weerstand, of een serie- of een
a. en b. zijn aequivalent,
parallelschakeling van een weer
indien
stand en een zelfinductie zoals
Fig. 43.
Rp
in fig. 12 of fig. 21. Later
Vierpool.
zullen we nog kennis maken
met vierpoten; dat zijn net
werken met vier uitwendige
klemmen, in de regel twee ingangs- en twee uitgangsklemmen (fig. 43).
Twee tweepolen zijn gelijkwaardig, indien hun impedanties hetzelfde
zijn. Sluit men beide aan op dezelfde spanning, dan vloeit ook door
beide dezelfde stroom, zowel wat de amplitude als wat de phase betreft.
Dit betekent, dat de complexe getallen, die de impedanties voorstellen,
voor beide schakelingen dezelfde zijn. Stelt men deze complexe ge
tallen voor als de som van een reëel en een imaginair deel, dan zijn
van beide zowel de reële als de imaginaire delen gelijk. Stelt men
deze complexe getallen voor met behulp van modulus en argument,
dan zijn van beide zowel de muduli als de argumenten gelijk.
Onderstel, dat een serieschakeling van een weerstand Rs en een zelf
inductie Ls gegeven is (fig. 44a). We willen een gelijkwaardige parallel
schakeling van een weerstand Rp en een zelfinductie Lp (fig. 44b)
bepalen. Dat dit inderdaad mogelijk is, zal uit de berekening volgen.
De impedantie van de serieschakeling volgens fig. 44a is

i

1"-I4> + tSrD ■

(42)
Zs — Rs ~r j (o Lz
Van de parallelschakeling, die we zoeken, kan men de admittantie
eenvoudiger in de elementen Rp en Lp uitdrukken dan de impedantie.
De admittantie van een parallelschakeling is gelijk aan de som van de
admitttanties der elementen, dus
1

1

1

(43)
jco Lp
Rp
Beide schakelingen zijn gelijkwaardig, indien i/Zs = Yp.
Daar Yp in (43) is uitgedrukt als de som van een reëel en een ima
ginair getal, herleiden we i/Zs eveneens tot de som van een reëel en
een imaginair getal.
Rs—jcoLs
1
1
(44)
+ j M Ls i?s2 + 0>2Ls2
Zs
J co Lp
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We stellen nu zowel de reële als de imaginaire delen van (43) en (44)
aan elkaar gelijk. We vinden:
1

RP

i?S2 + 0)2Ls2 ’

1

co L$
Rs2 + co2 Ls2 *

(oLp

r45)

Hieruit volgt:

*p-

Rs2 + co2Ls2

Rs
(46)
2
i?S2 + CÜ2LS2
■^s 1 +
LP =
co2 Ls
We hebben de complexe getallen (43) en (44) aan elkaar gelijk ge
maakt door zowel de reële delen als de imaginaire delen aan elkaar
gelijk te stellen. Doch twee complexe getallen zijn ook aan elkaar
gelijk, indien zowel de moduli als de argumenten gelijk zijn. De
modulus van (43) is:
1

I^p2

co2 Lp2 '

de modulus van (44) is:
1

V Rs2 + co2 Ls2 *
Het argument van (43) is cp = arctg Rpjco Lp; het argument van (44)
is <p = arctg co Ls/Rs (zie fig. 18 en fig. 24). De schakelingen van
fig. 44a en fig. 44b zijn dus gelijkwaardig, indien:
1

Rp2 T cu2 Lp2
Rs2 + co2Ls2
Rp
co Ls
—z---------- = tg cp
en
CO Lp
Rs
Men kan (47) met behulp van (48) herleiden als volgt:
I
I
*p_\2
1 + a>Lp)

(47)
(48)

*-f+(t)T
I

rr (l + fg2 <P) =
•Rs2(l +tg2<p)’
Rp2
Rp = Rs (I + tg2 q>).
Ook kan men voor (47) schrijven:
1
coLp\2 )
CO2 Lp2
Rp

(49)

2\ >
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l

(I + ^) =

co2Lp2

i

0)2Ls2(i + -4-)’
5 \

tg2(pj

Lp

(50)
\
*g2 <P)
Substitueert men (48) in (49) en (50), dan
krijgt men dezelfde uitdrukkingen als (46).
Uit (46) blijkt, dat Rp en Lp afhankelijk
zijn van de frequentie. Men kan dus wel Fig* 45* De schakelingen
een schakeling maken volgens fig. 44b, die f^dien * a,n aequiva ent'
voor een bepaalde frequentie gelijkwaardig tfp - -Rs|i + ___ I___ ) en
is met die van fig. 44a, doch geen, die
(Rs (o CS)2J en
voor alle frequenties aequivalent is.
Cp= Cs{i + (i?scuCs)2}.
Is omgekeerd de schakeling van fig. 44 b
gegeven en wenst men een aequivalente schakeling volgens fig. 44a,
dan kan men deze afleiden uit (46) met behulp van (48). Men vindt:
*s =

*

2’

(51)

1

Ls — Lp ♦

1+

co Lp\2 *

Men kan de betrekkingen (51) ook rechtstreeks afleiden door van
beide schakelingen de impedanties aan elkaar gelijk te stellen. Deze
afleiding willen we aan de lezer overlaten.
Fig. 45a geeft een serieschakeling van een weerstand Rs en een
condensator Cs; fig. 45b een parallelschakeling van een weerstand Rp
en een condensator Cp. Indien de schakeling van fig. 45a is gegeven,
dan kan men Rp en Cp van de aequivalente schakeling volgens
fig. 45b vinden door de admittanties van beide schakelingen aan
elkaar gelijk te stellen. Men vindt:

Rp = Rs j1 H- (i?S«Cs)2j

’

(52)
Cs{l + (i?s»Cs)2}.
Cp
Is omgekeerd een schakeling volgens fig. 45b gegeven, dan kan men
Rs en Cs van een aequivalente schakeling volgens fig. 45a vinden
door de impedanties van beide schakelingen aan elkaar gelijk te stellen.
Men vindt:
.
*S — ^P J

+ O^p w Cp) 2>

CS=CP 1-f

(53)

(*pa>cp)*rj

De afleiding der formules (52) en (53) laten we aan de lezer over.
Radiotechniek II — 6
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i

10. Keten met weerstand,
zelfinductie en
capaciteit in serie

+i
jiuC

ju)L

%
V

We beschouwen nu een ke
ten volgens fig. 46, waarbij
een weerstand R, een zelf
-j'
inductie L en een capaciteit
C in serie zijn aangesloten op
Fig. 46. Weerstand, Fig. 47. Impedantie- een wisselspanningsgenerator
zelfinductie
en diagram voor de scha
capaciteit in serie keling van fig. 46. met een spanning V. De voor
stelling door complexe ge
aangesloten op een
wisselspannings
tallen biedt ook hier, zoals
generator.
gewoonlijk, de eenvoudigste
methode om de stroom door
de keten en de spanningen óp de verschillende onderdelen der scha
keling te berekenen.
De impedantie van de keten is de som van de impedanties der ele
menten, dus:
@v

+1

Z =R

j co L -\- ~j~C ~ R + j (w L

1

N

CO C

(54)

De stroom door de keten is dus:

V

V

Z

* + '»1 + 7Fc

I=~=r

(55)

De complexe impedantie (54) kan men voorstellen door vectoren,
zoals fig. 47 aangeeft. (In de figuur is coL > i/co C ondersteld.)
Stelt men de stroom voor door:
I = Im sin co t,
dan is de complexe voorstelling hiervan:
I = /m (cos co t + j sin co t)
en is:
V = IZ — lm (cos co t + j sin co t) {R -f j (co L — i/co C)}.
De werkelijke waarde van V is het imaginaire deel van V, dus:
V — Im {R sin co t

1

co L
Stel nu:

(co L — i/co C) cos co £}.
co C

R

tg?

(5«

(zie fig. 47), dan blijkt, op analoge wijze als bij de afleiding van (22):
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2

V —

|, R2 -J- ^ coL— C«c) sin (col + (p) = Vmsin (co t + cp) . (57)

De impedantie van de gehele keten (de amplitude van de spanning
gedeeld door de amplitude van de stroom) is dus:

i»_z_ |W( (o L

(58)

lm

Deze is gelijk aan de modulus van de complexe impedantie Z [zie (54)].
De spanning over ieder der elementen R, L en C van de keten is
gelijk aan de stroom vermenigvuldigd met de impedantie van het
element. Dit geldt zowel voor de complexe voorstelling als voor de
werkelijke waarden. Dus:
Vr^IR-,

VL=Ija>L;
........... (59)

VR+VL+Vc = I \*+i( co L----co C
waaruit volgt:
V# = 7m i?sin w t;
Vl — Im co L cos co t;
V-

VC = -lm

v-i m |

1

coC

cos co t;

I-Z,

(60)

>
1

R2 -f (co L------ ^r)2sin (co t + <p),
co C
co L
tg cp —_

waarbij

I

co C

R
Een complexe impedantie Z kunnen we algemeen voorstellen, door
R-\r j X, waarbij we het reële deel R de weerstand en X de reactantie
noemen. Voor een zelfinductie of een condensator is dus de reactantie
gelijk aan de impedantie; voor de schakeling van fig. 46 is de reac
tantie X = co L — 1/co C.
Vc

ju>C

VL

jüuL

VC

vL

2

Vr

I

Fig. 48.
Spanningsdiagram
voor de schakeling van
fig. 46.

Vr

Fig. 49.
Impedantiediagram
voor de schakeling van
fig. 46 bij resonantie.

Fig. 50.
Spanningsdiagram
voor de schakeling van
fig. 46 bij resonantie.
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Deze spanningen zijn in fig. 48 door vectoren voorgesteld; men kan
deze vectoren opvatten als de voorstelling van de complexe getallen
(59), doch ook als de voorstelling van de werkelijke waarden (60).
Dit spanningsdiagram komt geheel overeen met het impedantiediagram van fig. 47.
a. Resonantie
In fig. 47 en 48 is ondersteld, dat co L > 1 /co C. Laat men nu de
frequentie van de generatorspanning (en daarmee ook die van de
stroom) afnemen, dan wordt co L kleiner en 1 /co C groter. Is de
frequentie zover gedaald, dat co L = i/co C (fig. 49), dan is ook de
spanning over L gelijk geworden aan de spanning over C (fig. 50).
Men spreekt dan van resonantie. De resonantiefrequentie co0 van de
keten wordt dus bepaald door:
co0 L = i/co0 C,
(61)
dus:
(62)
co02 = IIL C,
waaruit volgt:

1

CO0 — 2 71 /0

VLC
of:

/o

1

2 71 \/LC

(63)
(64)

De eenheid van zelfinductie (henry, H) en de eenheid van capaciteit
(farad, F) zijn zo gekozen, dat men in (63) de frequentie ƒ in Hz
verkrijgt, indien men L in henry en C in farad uitdrukt. (In vele
practische gevallen is de capaciteit gegeven in
(microfarad) of in
jxjuF of pF (micro-microfarad of pikofarad). Bij het toepassen van (64)
moet men dan C eerst omrekenen in F (farad). 1 /cF = io-6 F;
1 fxfiF = 1 pF = io-12 F.
Verlaagt men de frequentie nog verder, dan verkrijgt men het impedantiediagram volgens fig. 51. Bij de resonantiefrequentie is de
impedantie gelijk aan R; bij een hogere of lagere frequentie is de
impedantie groter, nl. Z = VR2 + (co L— 1 /co C)2 of complex:
Z= R +j
L — 1 /co C).
De complexe impedantie is bij'de resonantiefrequentie reëel; de stroom
door de keten is dan dezelfde als die,
welke op zou treden, indien L en C niet
aanwezig waren. Bij de resonantiefrequen
JojL
jioC
tie zijn de stroom en de generatorspanning
in fase, bij hogere frequenties ijlt de stroom
na, bij lagere frequenties ijlt de stroom
voor. Bij hogere frequenties is het imavÓordeschXungyln'S Sinaire deel van de
impedantie
voor een frequentie, lager positief, bij lagere frequenties negatief.
dan de resonantiefrequentie. Bij hogere frequenties is de fasehoek
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rp = arctg
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T
I
co L-----(o C

R
positief, bij lagere frequenties is deze hoek negatief. Bij hogere
frequenties gedraagt de serieschakeling van L en C zich dus als een
zelfinductie, bij lagere frequenties als een capaciteit; bij frequenties,
die slechts weinig hoger zijn dan de resonantiefrequentie, als een zeer
kleine zelfinductie; bij zeer hoge frequenties als een grotere zelf
inductie, die echter in ieder geval kleiner dan L blijft; bij frequenties,
die slechts weinig lager zijn dan de resonantiefrequentie, als een zeer
grote capaciteit; bij zeer lage frequenties als een kleinere capaciteit,
die echter in ieder geval groter dan C blijft. Door een aandachtige
beschouwing van fig. 47 en fig. 51 kan men zich hiervan gemakkelijk
overtuigen.
b. Resonantiekrommen
Houdt men de amplitude van de generatorspanning constant, doch
varieert men de frequentie, dan varieert de amplitude van de stroom
door de keten. Volgens (60) is:
Vm
Vm
(65)
|/ Ri + (o>L

1

STc)

2

Deze stroom is het grootst als Z zo klein mogelijk is, dus bij de
resonantiefrequentie. Dan is Im = Vw/R. Nadert co tot o, dan nadert
Im ook tot nul. Wordt co oneindig, dan wordt Im eveneens nul. De
amplitude Im van de stroom als functie van de frequentie kan men
met behulp van (65) voor ieder gegeven stel waarden van
R,
L en C in een grafiek uitzetten. Een dergelijke kromme noemt men
de resonantiekromme van de keten. Fig. 52 geeft de resonantiekromme
van enige ketens, waarbij Vm, L en C voor alle dezelfde is, doch R
verschilt. Hoe groter R, des te lager ligt de top van de kromme en
des te vlakker verloopt de kromme.
Men kan echter met één enkele kromme voor alle ketens, dus voor
alle mogelijke waarden van Vm, R, L en C volstaan. Men noemt dit
de universele resonantiekromme. Door de abscis en de ordinaat van
deze kromme met de juiste getallen te vermenigvuldigen kan men
hieruit voor iedere frequentie de stroom aflezen. Om deze universele
resonantiekromme te construeren herleiden we (65) eerst als volgt.
We noemen de resonantiefrequentie co0, zodat:

CÜ°= VTc

(66)

De frequentie co meten we met a>0 als eenheid, en stellen daartoe:
(o/c)0 = x,

(67)
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Fig. 52. Resonantiekrommen voor de ke
ten van fig. 46 voor
verschillende waarden
van R, doch dezelfde
waarden van Fm, L
en C. Is voor de
kromme 1 de weer
stand Rlr dan bedraagt
deze voor de krommen
2, 3, 4 en 5 resp. RJ2,
Ril3> -Ri/4 en RJ5.
Langs de horizontale
as is co uitgezet, lo
pende van co0 — Aco
tot o)q -J- A(x)f waarbij
Aco = RJL.

co = x CÜ0
zodat:
Verder voeren we voor de grootheid colco0—co0/a>, die we ook
nog dikwijls zullen ontmoeten, een enkele letter p in:
co/cdq — cojco = x— i/x = p.....................
Verder stellen we R/(o0 L ook door een enkele letter <5 voor:
n
Rlco0 L = ö.....................................
Nu kunnen we voor (65) schrijven:

Im

vm-

]/# + ((o L
I

coC)

\\°>oL)

I

ft>0 L y/ (52 _j_ p2
dus

lm R
Vm

v

I

I

R

fW

1
2

I +

later
(69)
(70)

1

1

1

(68)

\mo

co)

(71)
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Uit (69) volgt, dat voor de resonantiefrequentie p = o; voor hogere
frequenties is p positief, voor lagere frequenties is p negatief. Daar
(71) niet verandert als p van teken omkeert, daar in (71) geen oneven
machten van p voorkomen, geeft

1

Vi + my’

als functie van p

uitgezet, een kromme, die symmetrisch is ten opzichte van de lijn
P = o (fig. 53)Voor frequenties, waarvoor p niet zeer klein is, kan men de ordinaten
van de kromme niet zeer nauwkeurig aflezen. Daarom maakt men
dikwijls gebruik van een voorstelling van deze kromme, waarbij de
schaal langs de verticale as logarithmisch is (fig. 54). Ook maakt men
wel gebruik van de kromme, waardoor de reciproke (= omgekeerde)
waarde van (71) wordt aangegeven, nl.
Vm
ImR
voorgesteld in fig. 55 op lineaire schaal (deze kromme is een para
bool) en in fig. 56 op logarithmische schaal.
In vele practische gevallen der radiotechniek interesseert men zich
alleen voor een beperkt frequentiegebied rondom w0. Indien co weinig
verschilt van co0, kan men

=]/1 + m2.

(o = cüq -{- A a>

stellen, waarbij A co zowel positief als negatief kan zijn, en | Aco | << coQ.
1

i/\/i

+(/%)2
0.8

0.6

\

0.4

\

02

Fig* 53*
Universele
resonantiekromme;
lineaire schaal.
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Fig. 54. Universele resonantiekromme; logarithmische schaal.

I

Fig. 55.

Reciproke resonantiekromme; lineaire schaal.
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Fig. 56. Reciproke resonantiekromme; logarithmische schaal.

Dan is: P = —
CO o

coo 4- Aco

co0
co

co0
ü)0

co0

-|— Aco

2 oj0 Aco -f- (zlco)2 _ 2 Aco
co.

Daar | zJco/co0 i << i, is:

2

-f- co Zlco

COq

_ (QJq + Zlc/j)2—-COQ2

oj02

-f- co Aco

1 + Aco/2 co0
I -f- Aco/cOq

/?«^2Zlco/co0 ...........................................

(72)

een goede benadering. Men kan dus bij de resonantiekrommen van
fig- 53—56 in de omgeving van p = o langs de horizontale as p
vervangen door 2 dco/co0, dus door tweemaal het bedrag, dat de fre
quentie verschilt van de resonantiefrequentie, gedeeld door de resonantiefrequentie.
De resonantiekrommen van fig. 52 zijn dus in de omgeving van de
resonantiefrequentie co0 practisch symmetrisch, doch voor lage en
hoge frequenties niet.
Men spreekt wel eens van de breedte van de resonantiekromme. Hier
onder verstaat men niet altijd hetzelfde. Soms bedoelt men ermee het
frequentiegebied, gelegen tussen die frequenties, waarbij de kromme
is gevallen op 1/V2 maal de maximale waarde; soms bedoelt men
1/10 maal de maximale waarde. Bedoelt men 1/V2 maal de maxi
male waarde, dan vindt men de bijbehorende waarden van p uit:

waaruit volgt:

1

1

V1 + (Plö)2

V2

p=±ö.........

(73)
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Met de benadering (72) wordt dit:
2 Aco
R
R
= ±ó= ± co0L dus Aco = i 2 L *
Cü0
2 Aco = 4 dƒ = i?/L, dus de bandbreedte is 2 Af = R/2 n L.
Hieruit volgt, dat de bandbreedte alleen afhangt van R/L, niet van o>0.
Verandert men dus C, terwijl R en L constant blijven, dan verandert
wel de resonantiefrequentie, doch blijft de bandbreedte dezelfde. Bij
de bespreking van ontvangers in Deel 3 komen wij hierop terug.
De phaseverschuiving tussen stroom en spanning was:
ojL—i/coC
p
(p = arctg —ï?— = arc'gT
(74)
Voor ft = o (co = cü0) is (p = o; voor p = — 00 (co = o) is 9? = — 71/2;
voor p = -fco(co=oo)is9? = + 71/2, In fig. 48 is deze fasehoek aan
gegeven; in fig. 57 zijn

1

v1 + m

en cp uitgezet als functie van co

l/Vl + t'Vó)2

1

(

-90°

Fig. 57. Amplitude en fase als functie van de frequentie.
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Uit (73) en (74) volgt, dat voor die frequenties, waarvoor de amplitude
op 1/V2 van de maximale waarde is gevallen, de faseverschuiving
tussen stroom en generatorspanning nj4 (= 45 °) bedraagt.
c. De resonantiefrequentie
We hebben die frequentie waarbij de stroom maximaal is en tevens
de stroom en de generatorspanning in fase zijn de resonantiefrequentie
genoemd. Bij vele op andere wijze samengestelde ketens is de frequen
tie waarbij de stroom maximaal is niet dezelfde als de frequentie waar
bij stroom en spanning in fase zijn.
We spreken nu af, dat we in alle gevallen onder de resonantiefrequentie
zullen verstaan die frequentie waarbij de spanning over de keten in
fase is met de stroom door de keten, dus waarbij de complexe voorstel
ling van de impedantie reëel is.
De spanning Vr over de weerstand is evenredig met de stroom, dus
bereikt ook voor de resonantiefrequentie zijn maximale waarde. Met
de spanning Vl over de zelfinductie en de spanning Vc over de con
densator is dit niet het geval.
In de onmiddellijke omgeving van de resonantiefrequentie co0 ver
andert de stroom I bijna niet: de resonantiekrommen van fig. 52 en 57
bezitten bij co — co0 een vlakke top. De spanning over de zelfinductie L
is coL maal de stroom. Als co toeneemt, neemt coL evenredig toe,
terwijl de stroom eerst bijna niet afneemt, zodat de spanning over L
eerst nog wat toeneemt. Bij verdere toename van co zal de stroom
sneller afnemen, zodat dan de spanning over L daalt. Het maximum
van de spanning over L ligt daardoor bij een hogere frequentie dan co0.
Op overeenkomstige wijze beredeneert men, dat het maximum van de
spanning over de condensator C ligt bij een frequentie, een weinig
lager dan co0. Men kan berekenen, dat het maximum van de spanning
over de zelfinductie L ligt bij de frequentie
^ co0 (1 + d 214)
(75)
V1— d2l 2
en dat het maximum van de spanning over de condensator C ligt bij
de frequentie
coq = w0 Vi —<52/2
co0 (i —<52/4)
(76)
Daar in de meeste practische gevallen, waarin men een keten volgens
fig. 46 toepast, <5<<i, kan men gewoonlijk het onderscheid tussen
co0, coL en coq verwaarlozen en aannemen, dat het maximum van Vr,
Vl en V q optreedt voor co = co0 = i/VL C. Bij de frequentie co = co0
is de spanning over de zelfinductie:
VL~ I
' w0LIR = Vm/ö;
(77)
de spanning over de condensator C is:
(78)
Vc — Im * 1Ico0C = lm wo L = Vm/<5. .
Voor de frequentie co = co0 is dus Vl = Vq.
coL =

CO o —7-
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Voor i/ö schrijft men wel Q. Men noemt Q de kwaliteitsfactor van
de keten, dus:
Q = i/ö = oj0 L/R
(79)
De formule voor de resonantiekromme kan men dus in plaats van
door (71) ook voorstellen door:
lm R

1

Vm

Vl + (f) Q)2'

Bij de resonantiefrequentie co0 is de spanning over de weerstand gelijk
aan de generatorspanning; de spanning over de zelfinductie en die
over de condensator zijn gelijk, doch tegengesteld (fig. 50). Indien de
demping klein is, dus <5,klein, derhalve Q groot, dan zijn de spanningen
over L en over C groter dan de generatorspanning V. Een waarde
Q = 100 is bij practische toepassingen in de radiotechniek geen zeld
zaamheid; bij een L C R-kring van deze kwaliteit verkrijgt men dus
over L en over C een spanning, die 100 maal zo groot is als de door
de generator toegevoerde spanning. Hoe beter de kwaliteit van de kring,
dus hoe groter Q, des te groter is deze spanningsversterking. (Deze
spanningsversterking wordt wel „opslingering” genoemd.)
11. Keten met weerstand, zelfinductie en capaciteit parallel
We beschouwen nu een keten, waarbij een weerstand R, een zelf
inductie L en een capaciteit C parallel zijn geschakeld (fig. 58). Wij
onderstellen, dat de schakeling wordt gevoed, niet door een spanning
met constante amplitude en veranderlijke frequentie, maar door een
stroom I met constante amplitude en veranderlijke frequentie. We
zullen later zien, dat dergelijke gevallen in de radiotechniek her
haaldelijk voorkomen.
De spanning V over de keten is gelijk aan de stroom /, vermenig
vuldigd met de impedantie Z of gedeeld door de admittantie Y, dus
complex voorgesteld:

V= I Z= I\Y

(80)

De admittantie van de keten is:

^ = 4-+-V
+c
=-5-+
;> c - co-V)
R
j co L
J
R
J
L

(81)

Deze admittantie kan men voorstellen door fig. 59. Stelt men de
spanning over de keten voor door:
V = Vm sin ft> t,
dan is de complexe voorstelling hiervan:
V = Vm (cos o; t + j sin co t),
en

.

I = V Y = Vm (cos co t

j sin od t)

-£-+j

c

co L

■

!
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Fig. 58.

■ff

Weerstand, zelfinductie en
capaciteit parallel.

Fig. 59. Admittantiediagram voor
de schakeling van fig. 58.

De werkelijke waarde van I is het imaginaire deel hiervan, dus:
1

Vm j

sin co t + (coC —

1

■) cos co t \.

co L

co C — 1 IcoL
" = tg <p
i/R

Stel nu:

(82)

(zie fig. 59), dan blijkt, op analoge wijze als bij de afleiding van (57):

I=Vm\/~ + (o>C

\-)2 sin (co t + cp) = /m sin (co t — 93).
co L

De admittantie van de gehele keten (de amplitude van de stroom
gedeeld door de amplitude van de spanning) is dus:

J£L-=Y= I/j^+(«C
Va

V)2

(83)

co L

Deze is gelijk aan de modulus van de complexe admittantie Y [zie (81)].
De stroom door ieder der elementen R, L en C van de keten is
gelijk aan de spanning vermenigvuldigd met de admittantie van het
element. Dit geldt zowel voor de complexe voorstelling als voor de
werkelijke waarden. Dus:

Ic=V-jmC;

..(84)

1=1R + 1C + IL= V j^ + ;>C
waaruit volgt:

<oL')

=-VY,
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7i? =
I C = Vm M C cos ft) t;
(85)

7L= - ym-^;CO£cuf;

7 = ^m|/^ + ("C-

- ~£-)2 sin (°J 1 + ?)/

ft) C— i/cdL
1 IR
Een complexe admittantie Y kunnen we algemeen voorstellen door
G+//9, waarbij we het reële deel G de conductantie en p de susceptantie noemen. Voor een zelfinductie of een condensator is dus de
susceptantie gelijk aan de admittantie; voor de schakeling van fig. 58
is de conductantie G = i/R en de susceptantie p = coC— i/ojL.
Deze stromen zijn in fig. 60 door vectoren voorgesteld; men kan deze
vectoren opvatten als de voorstelling van de complexe getallen (84),
doch ook als de voorstelling der werkelijke waarden (85). Dit stroom
diagram komt geheel overeen met het admittantiediagram van fig. 59.
De aandachtige lezer zal hebben bemerkt, dat hier de tekst, behorende
bij de keten van fig. 46, bijna letterlijk is herhaald; slechts zijn overal
serieschakeling en parallelschakeling, stroom en spanning, impedantie
en admittantie, R en 1 IR, wL en i/ö) C verwisseld. Men zegt, dat
de schakelingen van fig. 46 en fig. 58 duaal tegenover elkaar staan.
Heeft men voor de ene schakeling het gedrag nagegaan, dan kent
men ook het gedrag van de andere schakeling, mits men overal de
genoemde verwisselingen toepast. Ook voor de keten van fig. 58 zijn
dus fig. 52 ... 57 de resonantiekrommen, doch nu met de spanning
tussen de punten A en B als ordinaat.
Voor de spanning tussen de punten A en B volgt uit (84)
tg(p =

waarbij

I
(86)
i/R +j(wC- i/ö) L)
Doch met dezelfde afkortingen als in form. (68) en (69) kunnen we
hiervoor schrijven:
Ioj0L
V=
V=

ó+T?

>L

lc

*R

Fig. 60.
Stroom
diagram voor de scha
keling van fig. 58.

mits we nu <5 schrijven voor co^L/R.
De stroom door de weerstand R is volgens (84):

1r=v -w= ƒ .

___ ____ •

I +jfi/ó'

de stroom door de zelfinductie L is:
IL=V- -r^j- 7 J_____ l___ .
jx ö(i -\-jPlö)’
^
j (oL

«
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Fig. 61. Stromen bij resonantie.
De toegevoerde stroom I vloeit
door R; door de gesloten keten,
gevormd door L en C, vloeit een
wisselstroom Q I, 71/2 in fase
verschoven ten opzichte van I.
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Fig. 62. Stromen en spanning voor de keten
van fig. 58 bij resonantie.

de stroom door de capaciteit C is:

Voor de resonantiefrequentie is x = 1 en p = o, dus is:
Ir = I;

lL- -l V

ji

jc = ?

jiQ;

=

indien we weer i/<5 = Q stellen.
Hieruit volgt, dat bij de resonantiefrequentie de toegevoerde stroom
door de weerstand vloeit, doch dat een Q maal zo grote stroom door L
en C vloeit, door beide in tegengestelde richting en over een fasehoek 71/2 (= 90°) verschoven ten opzichte van de toegevoerde stroom I
(fig. 61 en 62) (een factor j betekent immers een faseverschuiving
van n\2).
In vele practische gevallen ontmoet men een keten, waarbij de parallelweerstand R niet aanwezig is, doch de demping van de kring wordt
veroorzaakt door de weerstand van de zelfinductiespoel. Deze weer
stand kan men in serie met de spoel geplaatst denken en dan verder
de spoel zonder weerstand onderstellen (fig. 63). De impedantie van
de schakeling is dan:
(R -f ; CJ L) J^-Q

Z=---waarbij ö = R/a>0 L.

o)q

L

j+ölx
- fi+jï
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In de regel is (5<< i en beschouwt men slechts
een beperkt frequentiegebied rondom co0, waar x
niet veel van i afwijkt. Dan kan men ö/x ver
waarlozen ten opzichte van j, dus is:
Z ^ co0 L • —
ó

■f
Fig. 63. Zelfinductie
met weerstand, parallel
aan een condensator.

i

i + jfld'

Voor de resonantiefrequentie is /? = o en
(o0L
Q coo L =
Z=Z=
ö
u0 2R2
L
<^o R
■
Rco0 C
RC' *

• (87)

Noemen we de weerstand parallel aan de zelfinductie (fig. 58) Rp en de
weerstand in serie met de zelfinductie (fig. 63) Rs, dan is in fig. 58:
«5 = <5p

co0 L/Rp en in fig. 63: <5 = <5S = Rslcon L.

Een weerstand Rs in serie met de spoel is dus aequivalent met een
weerstand Rp parallel aan de spoel, indien:
Rsloio R = w0 R/Rp»
Is er zowel een weerstand Rs in serie als een weerstand Rp parallel,
dan is de keten aequivalent met een keten, die uitsluitend serieweerstand bevat ter grootte van:
*tot = ^s 4-

©o2 R2
RP *

Als dempingsconstante (5 moeten we dan in rekening brengen:
ö=

Rtot
CO o R

Rs
co0R

^0 R

Rp

= $3 4“

Uit de resonantiekromme van fig. 52 ziet men, dat de spanning over
de kring het grootste is voor co = co0 = i/vL C; zowel voor hogere
als voor lagere frequenties is deze spanning lager. In dit verband
spreekt men van de selectiviteit van de keten. Hoe kleiner de dempings
constante ö is (d.w.z. hoe groter de weerstand is bij de schakeling
van fig. 58, doch hoe kleiner de weerstand is bij de schakeling van
fig. 63), des te groter is het verschil in spanning over de kring bij
co = co0 en een andere bepaalde frequentie co. Men zegt, dat bij kleinere
ö de selectiviteit groter is. [We brengen nog even in herinnering,
dat bij de seriekring (fig. 46) en ook bij de parallelkring volgens fig. 63,
waar R en L in serie zijn geschakeld, Q = i/<5 = co0 L/R, doch bij
de parallelkring volgens fig. 58, waar R en L parallel zijn geschakeld,
Q = x/ö =-. R/co0 L.]
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a. Variabele capaciteit of variabele zelfinductie
In het voorgaande hebben we een zg. parallelkring beschouwd, waar
bij we R, L en C constant onderstelden, en de verschijnselen nagegaan,
die optreden, als de frequentie van de toegevoerde stroom of spanning
varieerde. Bij vele toepassingen van dergelijke kringen in de radio
techniek is echter de frequentie van de toegevoerde stroom of spanning
constant, terwijl de capaciteit C of de zelfinductie L kan worden
gevarieerd.
In schema's duidt men een variablele capaciteit of zelfinductie aan
zoals in fig. 64 aangegeven.
We onderstellen weer dezelfde schakeling als in fig. 58, doch nu met
een variabele, instelbare capaciteit C, terwijl L en R constant worden
ondersteld. De amplitude van de spanning over de kring volgt uit (86),
door de modulus te nemen:
lm
(88)
^m =
I 2
CO C
(o L
Kiest men C zo, dat weer co C = i/co L, dus:
C=

U

1

(89)

co2 L'..........

dan is de noemer van (88) zo klein moge
lijk, dus Vm zo groot mogelijk, nl. ImR.
Men kan ook voor dit geval een resonantiekromme tekenen, waarbij langs de horizontale as de waarde van C is uitgezet en
langs de verticale as de amplitude van de
spanning over de kring (fig. 65). Deze
resonantiekromme vertoont vrijwel hetzelf
de beeld als de resonantiekromme van fig.
57. Geeft men C de waarde, bepaald door
(89), dan zegt men, dat de kring is afgestemd
op de frequentie co. Hoe hoger de frequentie

R
1
L;
a)

4

Fig. 64. a. Kring met varia
bele capaciteit; b. Kring met
variabele zelfinductie.

Fig. 65. Resonantiekromme voor een kring met variabele capaciteit; C0 = i/<o02 L.
Radiotechniek II — 7
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co, des te kleiner is de waarde van C, nodig voor afstemming en omgekeerd.
In practische gevallen kan men C variëren tussen een bepaalde maxi
male waarde Cmax en een bepaalde minimale waarde Cmin* Men kan
de kringen dan afstemmen op de frequenties, gelegen tussen
i

wmin

VL C max

i

en wmax —

V' L Cmin

Hieruit volgt: comax/^min =VCmin/C max*
Wil men bv. een frequentiegebied bestrijken, waarvan de hoogste
frequentie driemaal zo hoog is als de laagste, dan moet de variabele
condensator zo zijn gebouwd, dat de maximale capaciteit negen maal
de minimale capaciteit is.
Bij een kring, waarvan de capaciteit constant is, doch de zelfinductie
kan worden gevarieerd, zijn de verschijnselen dezelfde. Kan men
de zelfinductie variëren tussen Lmjn en L max? dan is
0J maxiM min — V^min(L max*
b. ImpedantieSy aangesloten op een aftakking
Sluiten we een impedantie Zi aan op een aftakking van de zelfinductie
L, zodanig, dat het gedeelte van L, waaraan Z± wordt parallel ge
schakeld, t L bedraagt (bv. t = 0,5, fig. 66) en verwaarlozen we de
wederzijdse inductie tussen de beide delen van L (de fout, die daar
door ontstaat, is in practische gevallen klein), dan is de impedantie
van deze tak (fig. 67a):
ZijtcoL
Za= (1 — t)jcoL +
Zi+jtcoL
(1 —t) Zijo) L

t(1 — t) co2 L2-\- Zij t co L

Z\ +jtcoL
_ZijcoL — t (1 — t) co2 L2

(9°)

Zi +jt(öL
In vele gevallen der radiotechniek, waar men een impedantie Z\ aansluit
op een aftakking van een keten als in fig. 66 aangegeven, is de impe
dantie Z-i groot ten opzichte van de impedantie van de zelfinductie L.
We willen nu (90) in een overzichtelijke vorm brengen en hierbij
coL
enkele benaderingen invoeren, in de onderstelling, dat -g—<<1.
We zullen daarbij zien, dat de schakeling van fig. 67b bij benadering
dezelfde impedantie heeft als die volgens fig. 67a.
De impedantie van de schakeling volgens fig. 67b is:
j co L (Zilt2)
(91)
— 7
j co L + (Zi/tz)
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(l-»)L

tLtL

Z|

cx
L§
o
o

Zi
t2

t
Fig. 67. De schakelingen a. en b.
zijn bij benadering gelijkwaardig,
mits | Z\ | <<oj L.

Fig. 66. Impedantie Zx aan
gesloten op een aftakking.
We stellen nu

t

O

(1-01-

j co L

= <z, waarbij a in het algemeen een klein
Zi
complex getal is. Dan gaat (90) over in :
1 + t (1 — t) a
Za = Z} a
(92)
I + ta
terwijl (91) overgaat in :
Zb — Z,a

1

I + t2 a

(93)

We willen nu laten zien, dat (92) en (93) bij benadering gelijk zijn,
dus dat hun quotiënt ongeveer 1 is. Dit quotiënt is:
Za _ (1 + t2v.) (1 + tv. —t2oi) _ 1 + tv. — t2cc -f t2<x. + t3a2 --^a2 _
1 -b ia
I + tv.
Zb
—t
= I + t3a2(94)
I + ia
Daar t < 1 (bv. 0,5) en | a | <<1 volgt uit (94), dat Za en Zb vrijwel
gelijk zijn.
Hieruit kunnen we enige voor de practische radiotechniek belangrijke
conclusies trekken.
Moet een weerstand R met een afgestemde kring worden verbonden,
dan kan men dit doen door de uiteinden van de weerstand te verbinden
met de uiteinden van de kring (fig. 68a), doch ook door een der uit
einden van de weerstand te verbinden met een aftakking op bv. de helft
van de zelfinductie (fig. 68b). Wat de kring betreft (de impedantie en
de demping) is de schakeling van fig. 68b gelijkwaardig met die van
fig. 68c. Door R aan te sluiten aan de middenaftakking is de bijdrage
van R tot de demping van de kring dus slechts het vierde deel van de
toename van de demping bij de schakeling volgens fig. 68a.
De selectiviteit van de kring is dus groter, indien men R aan een
aftakking aansluit. Onderstelt men de weerstand van de spoel L zo
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Fig. 68. a. Een weerstand R parallel aan een kring; b. Dezelfde weer
stand R parallel aan de helft van de kring; c. Een weerstand 4 R parallel
aan de gehele kring is gelijkwaardig met schakeling b.

o
o
lO

o
O

!4C a

Fig. 69. a. Een kleine capaciteit Ca parallel aan een kring. b. Dezelfde
capaciteit Ca parallel aan de helft van de kring. c. Een capaciteit x/4 Ca
parallel aan de gehele kring is gelijkwaardig met schakeling b.
klein, dat men deze kan verwaarlozen, dus dat de demping van de kring
uitsluitend afkomstig is van R, dan is bij de resonantiefrequentie de
impedantie van de gehele schakeling volgens fig. 68a gelijk aan R, bij
fig. 68c gelijk aan 4 R. Bij gelijkblijvende stroom I is de spanning
over de kring bij fig. 68c dus viermaal zo groot als bij fig. 68a. Bij
fig. 68b is de totale impedantie, dus ook de spanning over de kring,
gelijk aan die in fig. 68c, zodat de spanning over R in fig. 68b twee
maal zo groot is als in fig. 68a, niettegenstaande het feit, dat in het
eerste geval R slechts op de helft van de spanning, die over de kring
staat, is aangesloten. In practische gevallen heeft echter de spoel L een
zekere weerstand, die in alle gevallen tot de dempingsconstante 6 een
zelfde bijdrage levert. Daardoor is het resultaat minder gunstig. Doch in
ieder geval bereikt men door het aansluiten van R aan een aftakking,
dat de kwaliteit en dus de selectiviteit van de kring toeneemt, terwijl
de spanning over R daardoor niet behoeft te verminderen.
Een andere toepassing, waarbij men een impedantie liever op een
aftakking aansluit dan op de gehele kring, ontmoet men bij versterkers,
waar in sommige gevallen een kleine condensator met de kring wordt
verbonden, van welke condensator de capaciteit tijdens het bedrijf
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verandert (fig. 69). Deze capaciteit is gewoonlijk de rooster-kathodeof de anode-kathodecapaciteit van een versterkerbuis (zie hfdst. IV).
Sluit men deze capaciteit Ca aan over de gehele kring, waardoor deze
extra-capaciteit parallel aan de kringcapaciteit C komt te staan, dan
kan een kleine capaciteitsverandering de resonantiefrequentie van de
kring merkbaar beïnvloeden. Sluit men de extra-capaciteit Ca aan op
een aftakking, in het midden van de spoel, dan gedraagt de kring
zich bij benadering, alsof het vierde deel van deze capaciteit parallel
aan de gehele kring was geschakeld, zodat variaties in deze capaciteit
ook slechts een vier maal zo kleine invloed hebben. De spanning over
Ca is echter bij de schakeling volgens fig. 69b slechts de helft van
die bij de schakeling volgens fig. 69a.

B
GEKOPPELDE KETENS

1. Inleiding
Indien door een spoel een stroom vloeit, ontstaat een magnetisch veld
(zie Deel ib, hfdst. VI). Bevindt zich in dit magnetisch veld een tweede
spoel, dan zal deze een gedeelte van het totale magnetische veld om
vatten. Men zegt daarom, dat de beide spoelen magnetisch of inductief
zijn gekoppeld. Indien de stroom IY door de eerste spoel een wissel
stroom is, dan is het magnetisch veld op ieder ogenblik evenredig
met deze stroom, dus is het een wisselveld. Noemen we de mag
netische flux, die door de eerste spoel wordt veroorzaakt, en door de
eerste spoel zelf wordt omvat, Lx h en het gedeelte hiervan, dat door
de tweede spoel wordt omvat,. M Ilf dan wordt door het wisselende
magnetische veld in de eerste spoel een spanning

V<=
-L dh
1
dt

opgewekt [zie form. (2)] en in de tweede spoel een spanning

V2

dh
dt *

Vloeit nu omgekeerd een stroom h door de tweede spoel, dan omvat
deze spoel een magnetische flux L2 /2. De eerste spoel omvat hiervan
weer een gedeelte M h. Men kan aantonen, dat de hier gebruikte M
even groot is als de boven gebruikte M. Men noemt Lx en L2 de coëffi
ciënten van zelfinductie der spoelen en M de coëfficiënt van wederzijdse
inductie. Een stroom I2 veroorzaakt in de tweede spoel een spanning
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y2

__ T dh

L1 dt'

en in de eerste spoel een spanning

dh
dt *
We hebben reeds gezien (blz. 60), dat, indien 7X = 7m sin co t,

dh

co Im cos co t, en dat we deze grootheden kunnen voorstellen
dt
door complexe getallen:
7X = lm (cos co t + j sin co t)
en

dh = j co I = lmj co (cos co t + j sin co t).

Op dezelfde wijze kunnen we

schrijven als jcol2, daar bij
dt
de complexe voorstelling van sinusvormig veranderlijke grootheden
differentiëren naar t overeenkomt met vermenigvuldigen met j co.
2. Twee inductief gekoppelde kringen
We beschouwen nu een netwerk als in fig. 70 aangegeven, bestaande
uit twee magnetisch gekoppelde kringen, ieder bestaande uit de serieschakeling van een zelfinductie, een capaciteit en een weerstand. De
ene keten, die we de primaire noemen, bevat bovendien een wisselspanningsgenerator, die een sinusvormige spanning V levert. De andere
keten, die we de secundaire noemen, bevat geen generator. Overigens
zijn de beide ketens gelijk: de zelfinductie, de capaciteit en de weerstand
van de primaire keten zijn even groot als die van de secundaire keten.
In de primaire keten vloeit een stroom Iv waardoor in de secundaire
’ keten een spanning j co MIY ontstaat. Ten gevolge van deze spanning
vloeit in de secundaire keten een stroom 72, die in de primaire keten
een spanning j co MI2 opwekt. Men kan de primaire keten dus op
vatten als een keten volgens fig. 71a, waarin twee spanningen werken:
de generatorspanning V en de door 72 geïnduceerde spanning j co M 72.
De secundaire keten kan men opvatten als een keten volgens fig. 71b,
waarin de spanning j co MI1 werkt.
Daar wij hebben ondersteld, dat beide ketens op dezelfde wijze zijn
samengesteld, is voor iedere keten de impedantie

Z = R + j (co L —
Voor de primaire keten is de generatorspanning gelijk aan de som der

>
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Fig. 70. Twee gelijke, inductief
gekoppelde kringen.

Fig. 71. De koppeling tussen
primaire en secundaire keten
van fig. 70 vervangen door een
wisselspanningsgenerator j co MI2
in de primaire en een wissel
spanningsgenerator j co MÏX in
de secundaire keten.

ê

spanningen in de gesloten keten, die op de generator is aangesloten,
dus:
V = IxZ + j ojMI2

(95)

In de secundaire keten werkt geen uitwendige generator, dus is de
som der spanningen in deze gesloten keten nul, dus:
o = /2Z + /wM/1 ...

(96)

Uit (95) en (96) kunnen we Ix en I2 oplossen.

z

Uit (96) volgt:

j co M

(97)

Substitueert men deze waarde van Ix in (95), dan verkrijgt men:
V=I2 (-

Z2

, .

-tZ2 + oj2M2

jw M
ja M
L = — VZ2 + co2 M2

dus:
Uit (97) volgt nu:

I{= V

^

__

(98)
(99)
(100)

Z2+co2M2
Bij toepassing van deze schakeling (fig. 70) in de radiotechniek inte
resseert men zich in de regel in de eerste plaats voor de spanning V2
op de condensator van de secundaire kring.
^2 =

-22 „ __V —
j co C

j co M
j co C Z2 + co2M2

Deze spanning willen we nader beschouwen.

(101)
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Evenals vroeger noemen we i/vX C = co0, de resonantiefrequentie
van ieder der afzonderlijke kringen, indien de andere kring niet aan
wezig zou zijn. Met dezelfde afkortingen als we vroeger hebben ge
bruikt gaat (99) over in:
t7___ 17 t

2

4

* ____ JJf_ *____
j x (<5 + j p)2 + k2 x2'

(102)

waarbij k de koppelingscoëfficiënt der kringen wordt genoemd:
M
k = -^~
L'
Men kan (102) uitwerken als volgt.
k
v2=-v. ö2 + 2 j p <5 —
P2 + k2 x2
k
(103)
= - 7{ö2—p2 + k2X2) + 2jpó ' *
De amplitude van 72 is de modulus van (103), dus:
k

v2m=vm- V (ö2 — p2 + k2x2)2 + 4P2 ö2

k
• .. (104)
VP* — 2 p2 {k2 x2 — ö2) + (k2 x2 + ö2)2 * ‘
In de regel interesseren we ons alleen voor een beperkt frequentiegebied
rondom a>0, waar x niet veel verschilt van 1, zodat we met zeer goede
benadering k x mogen vervangen door k, waardoor (104) overgaat in:
= Vm<

7 —

^----- —

vp*—2 p2 (k2 — d2) + (k2 + ö2)2

(105)

We gaan nu nog één stapje verder en delen teller en noemer door d2,
waardoor (105) overgaat in:
kt6
=
.—
^2m

vm

•ï • (lo6)

s.

+ ï'
Ter wille van een kortere schrijfwijze willen we de noemer van (106)
door een enkele letter N voorstellen,, dus:
— 1

-f

*\2

2

+ 1

= IV, .. (107)

zodat we voor (106) kunnen schrijven:
^2m = Vm

-Bk,

1 k/ö

d N

(108)
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Fig. 72. Resonantiekrommen voor de schakeling volgens fig. 70. De
krommen stellen
ö = ^ voor als functie van de hoekfrequentie co
Vm

rV

voor verschillende waarden /c, bij de krommen aangegeven. Voor alle
krommen is ($ = 0,01.
Men 'kan in (107) i/ó vervangen door Q = co L/R, waardoor deze for
mule overgaat in:
\ (;>' Q)4—2 (,-y Q)2 {* Q)2 — 1} • {(* <?)2 — 1 Y = n.
Men kan met behulp van (106) voor ieder stel waarden van k en d
k/d
een resonantiekromme tekenen, die ö V2mlVir.
pj aangeeft als functie van de frequentie, zoals in fig. 72 is aangegeven.
3. De universele resonantiekromme
Voor algemeen practisch gebruik is het echter doelmatiger, zg. uni
versele resonantiekrommen te tekenen.
In (106) komt als grootheid, die van de frequentie afhankelijk is,
alleen p/ö voor; de andere grootheden, die in (106) voorkomen, nl.
k en ö, hangen af van de constructie der schakeling. Men beschouwt
nu alleen de factor:
k!ö

F

(109)

N
Deze is in fig. 73 getekend als functie van /9/<5 voor verschillende
waarden van k/d.
Uit (103) volgt voor het faseverschil cp tussen de spanning van de
secundaire condensator en de generatorspanning:

2m

m2-ww+!>*
In het onderste deel van fig. 73 is cp uitgezet als functie van pl 6 voor
tg 9 =

dezelfde waarden van k/ö als waarvoor de amplitudekarakteristieken
zijn aangegeven.
Voor de resonantiefrequentie co0 = i/VL C is P = o en gaat (109)
over in:

io6
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k/ö
N

F°

k/ö
(k/ó)2 + -i*

In fig. 74 is de grootheid
F
N0
F, “ N

(k/ö)2 + 1
N

(110)
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Universele resonantiekrommen voor twee gekoppelde kringen met een
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als functie van p/ö) voor ver

schillende waarden van k/6. De resonantiekromme voor een enkele kring is
gestippeld aangegeven. Het onderste gedeelte der figuur geeft de fase aan.
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Fig. 74. Universele resonantiekrommen voor twee gekoppelde
kringen met een relatief kleine bandbreedte (F/F? als functie van
p/ó) voor verschillende waarden van k/ö op logarithmische schaal.
De overeenkomstige resonantiekromme voor een enkele kring is
gestippeld aangegeven.

als functie van P/Ö op logarithmische schaal getekend, alleen voor
positieve waarden van p/ö, voor dezelfde waarden van k/ö als in fig. 73.
Voor at = co0 (dus p = o) is F/F0 = 1 voor iedere waarde van k/ö.
Door de ordinaten van deze krommen te vermenigvuldigen met
k/ö
Vm
b (k/ó)2 + I
P

2 (tu — Cü„)

vindt men voor iedere waarde van-r— ^------- ^------ö
o

de waarde V2m

van de amplitude van de spanning over de secundaire condensator.
Men ziet uit fig. 73, dat voor waarden van k/ö kleiner dan 1 de reso
nantiekromme één maximum vertoont, doch voor waarden van k/ö
groter dan 1 zijn er twee maxima met er midden tussen een minimum
bij p/ö = o (d.w.z. co = cüq). Het grensgeval, waarbij k/ö = 1, noemt
men het geval van kritische koppeling.
k/ö
uitgezet als functie van k/ö.
In fig. 75 is F0 =
(k/ö)2 + 1

io8 III.B.3
Hieruit blijkt, dat een maximum optreedt voor k/ó = 1, dus bij
kritische koppeling. Verandert men alleen de koppeling der kringen,
bv. door de spoelen van de primaire en de secundaire kring ten opzichte
van elkaar te bewegen, dan zal bij losse koppeling (k < ö) de resonantiekromme één maximum vertonen.
Maakt men de koppeling vaster (k groter) door beide spoelen dichter
bij elkaar te brengen, dan zal de spanning van de secundaire conden
sator voor (o = cüq toenemen, tot bij k = d de grootste waarde is be
reikt. Maakt men nu k nog groter, dan zal de condensatorspanning voor
co = co0 (p = 6) weer dalen, doch
ontstaan ter weerszijden van deze
,k/6,2+l
frequentie maxima (zie fig. 73).
Hoe vaster de koppeling, dus hoe
groter k, des te verder gaan de
toppen uit elkaar. Beide foppen
blijven echter even hoog; dit volgt
ook uit (104), daar deze uitdruk
2
k/ó
king niet verandert, indien men
van V2m/Vm..
Fig- 75- Verandering
...
voor de resonantiefrequentie co0 bij p vervangt door — p, want in (104)
verandering van de koppeling tussen komen alleen even, geen oneven
de kringen van fig. 70.
machten van p voor. De afstand
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der beide toppen is, in P/d uitge
drukt, V(k/ö)2 — 1.
Laat men de koppeling der kringen
onveranderd, dus k constant, doch
vergroot men <5, dan wordt k/d klei
ner, dus wordt bij overkritische kop
peling de afstand der toppen kleiner.
De waarde van k voor kritische
koppeling wordt groter, daar bij de
kritische koppeling k = ö. Over
kritische koppeling kan dus door Fig. 77. Gekoppelde kringen, ge
vergroting der demping (grotere (5) voed door een constante stroom I
met veranderlijke frequentie.
overgaan in onderkritische koppe
ling, ook al blijft k dezelfde.
Bij een enkele kring hebben we voor de condensatorspanning bij de
resonantiefrequentie gevonden:
Vc=Vm-llö=QVm[ziz (78)].
Bij twee kritisch gekoppelde kringen vinden we voor de spanning van
de secundaire condensator bij de resonantiefrequentie volgens (105)
(m)
v2 = V • (i/ó) . V2 = V2 Q Vrat
dus de helft van de spanning, die bij een enkele kring optreedt. Ter
vergelijking is in fig. 73 en 74 ook de resonantiekromme getekend voor
een enkele kring, doch op een zodanige schaal, dat de ordinaten voor
co = ojq (p/ö = o) gelijk zijn. Vergelijkt men deze kromme met die
voor twee kritische gekoppelde kringen, dan ziet men, dat de resonantie
kromme voor de gekoppelde kringen in de omgeving van co0 (p = o)
vlakker verloopt, doch voor verder verwijderde frequenties sneller
afvalt. Wenst men *een resonantiekromme, zodanig, dat in een groot
frequentiegebied de spanning weinig varieert, dan kan men met voor
deel de koppeling een weinig overkritisch nemen (/c/<5 tussen 1 en 2),
zoals in de radiotechniek vaak wordt toegepast (zie bv. Deel 3,
hfdst. IV.3).
Soms is het gemakkelijk te kunnen beschikken over de reciproke
resonantiekrommen, nl.:
N
N

No (W+i
als functie van p/d, zoals in fig. 76 op logarithmische schaal is weer
gegeven.
In vele practisch voorkomende gevallen wordt de primaire kring niet
gevoed door een generator, waarvan de spanning een constante ampli
tude en een variabele frequentie heeft, doch door een stroom met
constante amplitude en veranderlijke frequentie (fig. 77). Voor dit
geval verloopt de berekening van de stromen en spanningen op overeen
komstige wijze als voor het geval van fig. 70. Beschouwen we weer

IIO III.B.3
alleen een beperkt frequentiegebied rondom a>0, zodat we dezelfde be
naderingen mogen toepassen als in het vorige geval, en onderstellen
we, zoals in bijna alle practisch van belang zijnde gevallen geoorloofd
is, ö <<1, dan vinden we:
1
1
v2m = jm^7C
’ ö

k/ö
~N'

dus dezelfde uitdrukking als (108), doch Vm vervangen door
lm'

n~

w0L.

0JQ ^

Alle beschouwingen, die we hebben gehouden over de schakeling van
fig. 70, gaan dus onveranderd door voor de schakeling van fig. 77.
We hebben berekend, hoe groot de spanning over de secundaire
condensator in fig. 70 was [form. (106)]. De spanning over de primaire
condensator is, in complexe vorm [zie form. (100)],
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Fig. 7$. Universele resonantiekrommen voor de spanning van de primaire
condensator van twee gekoppelde kringen met een relatief kleine bandbreedte
(<5 Vim/Vm als functie van p/ö) voor dezelfde waarden van k/ö als in fig. 73.
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v= j coh C

V

I

z

jojC

£2 + cü2M2

111

(112)

Op dezelfde wijze als boven voor de spanning op de secundaire con
densator is afgeleid^ vindt men uit (112) voor de amplitude van de
spanning op de primaire condensator:
I V I + (P/ö)2
^im = ^
N

(lI3)

Vergelijkt men deze uitdrukking met die voor de spanning op de
secundaire condensator (108), dan ziet men een zeer grote overeen
komst. Het verschil is, dat in (108) in de teller k/ö staat, doch in (113)
staat daar V1 + (/S/ <5)2.
De universele resonantiekrommen voor Vim zijn voorgesteld in fig. 78.
Men verkrijgt de resonantiekrommen voor V2m door die voor Vim te
k/ö
. Deze factor is de voorstelling
vermenigvuldigen met-----

Vi + (P/öy-

van de vorm van de resonantiekromme van een enkele kring. Uit (108)
en (113) volgt, dat voor de frequentie w0 (d.w.z. ft = o) V2m = Vim
als k=ö, V2m>Vim als k>ö is en V2m<Vimals k<ö. Voor fre
quenties, hoger of lager dan cu0, valt V2m sneller af dan Vim. Is k > <5,
dan vertonen zowel V,m als V2m een minimum voor oj = oj0 (p = o)
met ter weerszijden daarvan maxima; bij Vxm zijn deze maxima hoger
en liggen iets verder uit elkaar dan bij V2m.
4. Andere koppelmethoden
Behalve op de wijze, zoals in fig. 70 en 77 aangegeven, kan men twee
kringen nog op andere wijzen koppelen. Fig. 79 geeft hiervan enkele
voorbeelden.
Fig. 79. Enige koppelingsmethoden voor twee gelijke kringen. In een relatief
klein frequentiegebied om co0
zijn de resonantiekrommen
dezelfde als voor de induc
tieve koppeling volgens fig.
70, mits men voor k en w02 dz 3^5
aangegeven waarden neemt.
a. k = M/L; co02 = i/L C; l^b. k= C/(C + Ck);
o>02 = (C + Ck)/L C Ck.
c. k = Ck/(C + Ck);
= i/L(C+Ck).
d. k= C/(C+ Ck)±M/L;
co02 = (C + Ck)/L C Ck. c>
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Indien de primaire en de secundaire kring uit gelijke elementen L, C
en R zijn opgebouwd, en het koppelelement door Lk of Ck wordt aan
geduid, zijn al deze schakelingen in de omgeving van co0 gelijkwaardig;
voor zeer hoge en zeer lage frequenties gedragen de verschillende aan
gegeven schakelingen zich echter niet alle op dezelfde wijze. Men vindt
voor alle schakelingen dezelfde uitdrukkingen voor de stromen en de
spanningen, mits men voor co0 en k de waarden substitueert, onder
iedere schakeling aangegeven en alleen het frequentiegebied rondom
cop beschouwt. Bij de schakeling d, een gemengde koppeling, keert de
bijdrage, veroorzaakt door de magnetische koppeling, van teken om,
indien men de aansluitingen van de secundaire spoel omkeert.
5. Ongelijke kringen en onsymmetrische resonantiekrommen
Tot nu toe hebben we ondersteld, dat de beide gekoppelde kringen
aan elkaar gelijk waren, en dat de koppeling tot stand kwam door een
wederzijdse inductie, een gemeenschappelijke capaciteit of een ge
meenschappelijke zelfinductie. We hebben gezien, dat de resonantie
krommen voor de frequenties in de omgeving van co0 met zeer goede
benadering symmetrisch zijn. Beschouwt men echter een groter
frequentiegebied, bv. tot p > 0,2, dan gaat de symmetrie verloren
(zie fig. 57).
Indien de beide kringen ongelijk zijn, kan de symmetrie in de om
geving van P = o ((o = co0) verloren gaan, doch in sommige gevallen
blijft ook bij ongelijke kringen de symmetrie behouden. We willen
niet alle mogelijke gevallen berekenen, doch volstaan met het mede
delen van de resulaten K
Onderstel twee inductief gekoppelde ongelijke kringen, zoals in fig. 80
aangegeven. Zijn van beide kringen de zelfinducties en de capaciteiten
gelijk, doch de weerstanden verschillend, dan blijft de symmetrie be
houden. Men vindt dan, indien R1 en R2 niet te veel verschillen, met
goede benadering de resonantiekromme door als dempingsconstante d
het gemiddelde van ój en d2, de dempingsconstanten van ieder der
(5

j ^2

kringen, in rekening te brengen: ö=—^--- , en in plaats van de
koppelfactor k een iets kleinere waarde in rekening te brengen.
Zijn van beide kringen de zelfinducties en de capaciteiten ongelijk,
doch ieder afzonderlijk, afgestemd op dezelfde frequentie (d.w.z. zijn
(o1= 1 lVLl Cl en (o2 = 1IVL2 C2 aan elkaar gelijk), dan is de reso
nantiekromme ook symmetrisch, ook al zou 6-^62 zijn. Het enige ver
schil met het voorgaande geval is, dat de secundaire spanning V2
1 Voor een uitvoeriger beschouwing dezer gevallen zij verwezen naar:
B. D. H. Tellegen, Enige beschouwingen over gekoppelde kringen, Tijdschr.
Ned. Radiogenootschap, Deel X, blz. 147, 1943.
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wordt vermenigvuldigd met de constante factor VL2ILv die men de
transformatieverhouding kan noemen.
Zijn de resonantiefrequenties der beide kringen afzonderlijk ver
schillend, dus is L1 C1^=L2 Co, dus ook oj1=\=co2f dan blijft de symmetrie
behouden indien (5j = ó2. Men verkrijgt weer dezelfde resonantiekrommen, mits men voor de koppelfactor k een iets grotere
waarde in rekening brengt. Is in dit geval echter 4= <52, dan gaat de
symmetrie verloren. Indien
dan zal een klein verschil tussen
co1 en coo reeds een merkbare onsymmetrie veroorzaken. Is de koppe
ling zodanig, dat de resonantiekromme twee maxima vertoont met
een minimum er tussen, dan zullen in dit laatste geval de beide maxima
niet even hoog zijn.
Bevat het element der schakeling, dat de koppeling der beide kringen
veroorzaakt (bv. Ck in fig. 79, b, c, of d), enige weerstand, dan is
deze weerstand oorzaak van onsymmetrie.
In hfdst. V. C. 6 wordt een voorbeeld van gelijk afgestemde doch
verschillend gedempte gekoppelde kringen besproken.
6. Stersdriehoektransformaties
In de electrotechniek, in het bijzonder in de radiotechniek, ontmoet
men schakelingen, waarbij drie impedanties „in ster" zijn verbonden
(fig. 81) of „in driehoek" (fig. 82). Het is dikwijls van belang, een
driehoekschakeling te vinden, die ten opzichte van de uitwendige
stromen en spanningen gelijkwaardig is met een gegeven sterschakeling,
of omgekeerd.
De schakelingen van fig. 81 en 82 zijn gelijkwaardig, indien de
impedanties of admittanties tussen ieder overeenkomstig tweetal
klemmen dezelfde zijn. De impedantie tussen de klemmen a en b
noemen we Zab> de admittantie tussen deze klemmen Y^b* Voor de
overige impedanties en admittanties bezigen we overeenkomstige
aanduidingen.
Indien de schakelingen van fig. 81 en 82 gelijkwaardig zijn, is:
Radiotechniek II — S
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7_7

j

7_L7_ Zc (Za + Zb) .

Zab - Zpq, dus Zi + Z2 - Za + 2b + Zc ’
7—7

A

7

i 7 _

(^b + Zc) .

Zbc- Zqr, dus Z2+ Z3- Za + 2b + 2c'
Zca — Zrp> dus Z3 + Zi =
Opgeteld:

Zb (Zc ~t~ Za)
Za 4“ Zb "i- Zc

Za Zb 4~ Zb Zc ~r Zc Za
Za 4~ Zb 4~ Zc
ZaZb 4~ ZbZc ~t~ ZcZa.
Zi + Z2 + Z3 —
Za 4~ Zb 4“ Zc
4~ ZaZc
z2 + z3= ZaZb
-Za + Zb
+ Zc

2 (Zi + Z2 + Z3) — 2

dus:

Afgetrokken:

Zi

__ Zb Zc___
Za + Zb 4" Zc

Op dezelfde wijze vindt men:
ZaZc
Za Zb
en Z3 =
Z2 =
Za + Zb 4” Zc
Za 4- Zb 4~ Zc

Ci 14)

Is dus de schakeling van fig. 82 gegeven, dan vindt men met behulp
van deze formules de gelijkwaardige schakeling van fig. 81.
Verbindt men de punten b en c, en eveneens de er mee overeenko
mende punten q en r, dan is de admittantie tussen het punt p en het
punt (q, r): Vp(q, r) = ^b 4~ YCf en de admittantie tussen het punt a en
het punt (b, c):

Y a(b, c) =
Fb+yc

^ + %,duS:
Vi-f Vz4-Vs
Yi (Y2+Y3) .

yi + y2 + y3’

y +yh=ÏL(ÏL+M.
b Yi + y2 + y3
Opgeteld: 3 [Y + yb + Yc)

YiY2_+ y2_Y3+_y3 yt
Yi + y2 +>3

III.B.6

dus:

115

Yi y2_+ y2 y3 +3 Yi
ya+yb + yc=Yi + y2-h y3
yb + yc=

Afgetrokken :

ya

yb
yc

Y1Y2 + Yi y3

Vi + y2 + y3 '

y2y3
yi + y2+yV
yiy3
y1 + y2 + y,'

(115)

y'i y2

yi + y2 + y3 1

Is dus de schakeling van fig. 81 gegeven, dan vindt men met behulp
van deze formules de gelijkwaardige schakeling van fig. 82.
Heeft men bv. de eerste der betrekkingen (114) gevonden, dan kan men
de beide andere hieruit laten ontstaan door zg. cyclische verwisselingen
toe te passen. Men vervangt Zi door Z2, Z2 door Z3 en Z3 door Zv
en tevens Za door Zb, Zb door Zc en Zc door Za. Past men deze ver
wisseling éénmaal toe, dan ontstaat uit de ie der betrekkingen (114)
de tweede; past men deze verwisseling nog eenmaal toe, dan ontstaat
uit de 2e de 3e; past men op deze 3e de verwisseling nogmaals toe,
dan verkrijgt men de ie terug. Op dezelfde wijze kan men uit de ie
der betrekkingen (115) de beide andere laten ontstaan.
Zijn de impedanties alle weerstanden, dan vervangt men in (114)
overal Z door R en in (21) overal Y door i/R. Zijn de impedanties
alle zelfinducties, dan vervangt men overal Z door coLenY door i/coL.
Doch na deling door co zal men zien, dat overal co is verdwenen, zodat
men eenvoudig Z door L en Y door i/L mag vervangen. Zijn de
impedanties alle capaciteiten, dan vervangt men overal Z door i/co C
en y door co C. Doch na deling door co verdwijnt ook hier co overal,
zodat men eenvoudig Z door i/C en Y door C kan vervangen.
Indien alle impedanties óf weerstanden óf zelfinducties óf capaci
teiten zijn, kan men steeds een ster in een gelijkwaardige driehoek
omvormen en omgekeerd. De nieuwe schakeling is dan gelijkwaardig
met de oude voor alle frequenties. Zijn niet alle impedanties van
dezelfde soort (bv. Z1 een weerstand, Z2 een zelfinductie en Z3 een
capaciteit), dan is de transformatie niet altijd mogelijk; men komt dan
dikwijls op negatieve waarden voor weerstanden, zelfinducties en
capaciteiten, die men niet zonder meer kan verwerkelijken. Wel kan
men gewoonlijk een schakeling maken, die voor één bepaalde fre
quentie gelijkwaardig is, doch voor andere frequenties niet.
Als voorbeelden van de transformatie van drie in ster geschakelde
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Fig. 83. De weerstand R en de beide helften van de zelfinductie L vormen
een ster, bestaande uit ongelijksoortige elementen. De werking dezer schakeling
wordt duidelijk, als men deze ster^ transformeert in een driehoek, gevormd
door Zit Zb en Zc*

zelfinducties in drie in driehoek geschakelde zelfinducties vermelden
wij de schakelingen van fig. 79b en c. In fig. 79b vormen de beide
capaciteiten C en de capaciteit Ck een ster; deze kan men trans
formeren in de drie in driehoek geschakelde capaciteiten van fig. 79c
en omgekeerd.
Een interessant voorbeeld van een ster-driehoektransformatie van
ongelijksoortige elementen geeft fig. 83. Tussen de klemmen 1 en 3
is een parallelkring geschakeld, gevormd door C en L. De spoel bezit
noodzakelijkerwijze enige weerstand r. De impedantie tussen de
punten 1 en 3 is voor de resonantiefrequentie co0 = 1 /y/L C gelijk
aan I/C r.
Men kan deze impedantie groot maken door r klein te maken, m.a.w.
een spoel van zeer goede kwaliteit te nemen. Doch practisch is men
hier aan grenzen gebonden. Door het aanbrengen van een weerstand R
tussen het midden van L en het gemeenschappelijke punt 2—4 kan
men, door geschikte keuze van de waarde van R, de weerstand tussen
1 en 3 zeer groot maken, theoretisch zelfs oneindig groot. Dit kan
men inzien door de ster, gevormd door R en de beide helften van L,
getransformeerd te denken in een driehoek. Bij de volgende berekening
nemen we eenvoudigheidshalve aan, dat de beide helften van L niet
magnetisch zijn gekoppeld, dus dat de coëfficiënt van wederzijdse
inductie M tussen de beide helften nul is.
Bij de sterschakeling van fig. 84a is:
Zi =• r/2 + j co LI2; Z2 = r/2 + j co L\2; Z3 = R1

1

Y__ —
; y2
r/2 + j co L/2’
r/2 4-j co LI2'’ y*-R'
Door toepassing van de transformatieformules (115) vindt men voor
de schakeling van fig. 84b:
y, =

1

1

R (r/2 + j co LI2)
2

R rfe+jcoLfe

(r/2 H- 7 coL/2)2

yc=l

R

2

r/2+; coL/2

K
i
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i2-r/2 + iO)LA

a)

b)
<-c
'UTj-------rOÖÖÖ
3
«b

«a

<-b

L,

1
Rb

CD
l-c

3

Ra

L
2
C)

La.

Lb
4

2

d)

Fig. 84. Ster-driehoektransformatie, toegepast op de
schakeling van fig. 83.

Na een eenvoudige herleiding vindt men:
1

1

^a=^b= -

^c =

2~ + ;cU2 + 2R

(r/2 +j oj L/2)2
-f- r -j- j oj L
R

Za = Zb = r/2 + 2 R+j oj L/2;
Zc = r + r2/4# + j oj L rjzR + j oj L — oj2 L2/4#.
De schakeling van fig. 84b kan men dus verwezenlijken zoals in fig. 84c
is aangegeven, waar:
Ra = Rb = r/2 + 2 R;
La = Lb = L/2;
#c = r (1 + r/4#) — w2 L2l4R;
Lc = L (1 + r/2#).
Kiest men nu # zodanig, dat #c = o, dus
r + (r2 — o>2 L2)/4# = o of R = (co2 L2 — r2)/4 r,
dan kan men de schakeling van fig. 83a vervangen denken door de
schakeling volgens fig. 84d, waarbij de kring tussen de punten 1 en 3
geen weerstand bevat, dus een oneindig grote impedantie bezit. Bij
de aangegeven waarde van R bezit de schakeling volgens fig. 83a,
die er volkomen gelijkwaardig mee is, dus ook een oneindig grote
impedantie, niettegenstaande de eindige weerstand van L. Deze
oneindig grote impedantie is echter slechts aanwezig voor één be
paalde frequentie oj = i/a/L C.
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ENKELE ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
VAN ELECTRISCHE KETENS
Met behulp van de wetten van Ohm en Kirchhoff kan men voor ieder
willekeurig netwerk, bestaande uit gegeven impedanties, waarin ge
geven spanningen werken, de stroom in iedere tak uitrekenen. Men
stelt daartoe een aantal vergelijkingen op, die men verkrijgt uit de
voorwaarden, dat de som der spanningen in iedere gesloten baan, met
het juiste teken genomen, nul is, en dat de som der stromen, die in een
knooppunt samenkomen, ook alle met het juiste teken genomen, nul is.
Wanneer het netwerk enigszins ingewikkeld is, wordt de oplossing van
deze vergelijkingen gewoonlijk vrij omslachtig. We willen thans enkele
algemene stellingen beschouwen, die in vele gevallen van nut kunnen
zijn, doordat zij soms tot een vrij eenvoudige oplossingmethode leiden.
1. De superpositiewet
In een keten, gevormd door een accubatterij met een spanning V,
en een weerstand R [waarbij de inwendige weerstand van de batterij
in R opgenomen wordt gedacht (fig. 85a)], vloeit een stroom
V, IR.
Is de spanning V2 en de totale weerstand weer R (fig. 85b), dan is de
stroom I2 = V2IR- Werken de beide spanningen in serie, dus is de
spanning V3 = Vj + V2, terwijl de totale weerstand R blijft (fig. 85c),
dan is de stroom I3 = V3/R = VyR + V2/R = Ix + I2, dus gelijk aan
de som van de stromen, die door ieder der beide spanningen afzonder
lijk zou worden veroorzaakt. Dit noemt men de superpositiewet. Deze
wet geldt echter alleen, indien de waarde van de weerstand R onafhan
kelijk is van de stroom, die er door vloeit. Bij een gloeilamp bv. is
dit niet het geval; bij stroomdoorgang wordt de gloeidraad warm,
waardoor zijn weerstand toeneemt. Bij de grotere stroom I3 is de
weerstand groter dan bij de stromen /j of /2, dus is I3 < /, + /2Neemt men in plaats van gelijkspanningen wisselspanningen, dan
geldt voor de ogenblikswaarden van de stromen hetzelfde. Is dus de
waarde van de weerstand onafhankelijk van de stroom, die er door
vloeit, dan kan men op ieder ogenblik de stroom I3 beschouwen als de
som van de stromen, die men verkrijgt, indien ieder der beide span
ningen afzonderlijk werkte. Voor de effectieve waarden van de stromen
geldt dit echter in het algemeen niet. Als beide spanningen Vl en V»
dezelfde frequentie en bovendien gelijke fase bezitten, vindt men de
effectieve waarde van I3 door de effectieve waarden van I1 en I2 op te
tellen. Zijn de frequenties dezelfde, doch is er een faseverschil
tussen V1 en V2, dan vindt men de effectieve waarde van I3 door de
effectieve waarden van ^ en I2 als vectoren op te tellen. Zijn echter
de frequenties verschillend, dan is I3 eff = Vh eff2 + h eff2* Ook

m

III.C.i

119

Fig. 85. a. Een spanning Vx veroorzaakt door een weerstand R een stroom Ix.
b. Een spanning V2 veroorzaakt door deze zelfde weerstand R een stroom /2.
c. Een spanning V3 = Vx -f- V2 veroorzaakt door deze zelfde weerstand R
een stroom /3 = Ix 4- /2.

wanneer bv. Vl een gelijkspanning is en V.2 een wisselspanning, is
I3 eff = VA2 + I2 eff2 (zie hfdst. II.B.7).
Wanneer de spanningen werken op een impedantie, die behalve weer
standen ook zelfinducties en capaciteiten bevat, geldt dezelfde regel,
doch ook weer met dezelfde beperkingen. De waarden van de zelfinducties en de capaciteiten moeten onafhankelijk zijn van de stromen,
die er door vloeien en van de spanningen, die er op werken. Bevinden
zich bv. in de keten spoelen met een ijzerkern, waarbij door ver
zadiging van het ijzer de zelf inductie verandert bij verandering van
de stroom en de hysteresis bij verschillende stromen een verschillende
invloed heeft, dan geldt de superpositiewet niet.
Voor de toepassing van de superpositiewet mag de impedantie een
ingewikkeld netwerk zijn met vele serie- en parallelschakelingen. Ook
is het niet nodig, dat de beide spanningen V* en V2 op dezelfde plaats
werken; zij kunnen in verschillende takken zijn opgenomen. Het aantal
spanningen behoeft niet tot twee beperkt te blijven, doch kan wille
keurig groot zijn. Nodig is slechts, dat de impedantie van ieder der
elementen (weerstanden, zelfinducties, capaciteiten, wederzijdse in
ducties) bij gelijkblijvende frequentie onafhankelijk is van de stroom,
of m.a.w. dat de spanning over ieder element evenredig is met de
stroom, die er door vloeit. Een dergelijk netwerk noemt men lineair.
Men kan de superpositiewet dus als volgt formuleren:
Werken in een lineair netwerk enige spanningen, dan is op ieder ogenblik
de stroom in iedere tak gelijk aan de som der stromen, die zouden vloeien,
wanneer ieder der spanningen afzonderlijk werkte.
Indien de frequenties der spanningen gelijk zijn, kan men deze span
ningen, de stromen en de impedanties voorstellen door complexe ge
tallen en, op de bekende wijze daarmee rekenend, de superpositiewet
toepassen.
Voorbeeld
Gegeven: het netwerk volgens fig. 86.
Gevraagd: de stroom door de impedantie Z3.
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Oplossing: Begin met in iedere tak
I
een stroomrichting als de positieve
i2( | z2 aan te nemen, bv. zoals in fig. 86
«i
door de pijlen is aangegeven.
/v)V,
De stromen, die zouden vloeien,
v2 (~
als alleen V1 werkte, duiden we
aan met //, I2, I3; de stromen,
Fig. 86. De stroom I3 kan men het die zouden vloeien, als alleen V2
gemakkelijkst berekenen met behulp werkte, duiden we aan met I i y
van de superpositiewet.
I2n, IJ; de stromen, die vloeien
als Vj en V2 beide werken, duiden
we aan met Iv I2, I3.
Z2Z3
Voor V1 is de impedantie Z/ = Zi+ =
Zz + Z3
Werkt alleen Vv dan is dus // = VJZi en de spanning over Z3 is dan:
Z2Z3
I' 1 =
Z2 + Z3
De stroom door Z3 is gelijk aan deze spanning gedeeld door Z3, dus:
Z2
Vi
Z2
V1Z2
I3 = // —
______
Z2 + Z3
Zi' Z2 + Z3
Z1Z2 + Z2Z3 + Z3Z1
Hieruit kan men I3" afleiden door de indices 1 en 2 te verwisselen, dus:
V2Z1
h- =s
Z1Z2 + Zz Zz_ + Zz Zi_
_ ViZ2+_V2Z^
Hieruit volgt: I3 = I3 + 13
Z1Z2 + Z2Z3 + Z3Z1
Zijn de frequenties van V1 en V2 dezelfde, dan vindt men I3 door
deze uitdrukking uit te rekenen met de methode van de complexe ge
tallen of met vectoren. Zijn V1 en V2 niet in fase, dan moet men daar
natuurlijk rekening mee houden.
2. Dc reciprociteitswet
De reciprociteitswet willen we verklaren met behulp van de schake
ling volgens fig. 87.
Drie impedanties Zlt Z2 en Z3 zijn in ster geschakeld. Links werkt
een spanning V; rechts meet men met een meter A de stroom I2.
Deze stroom kan men berekenen met behulp van de vergelijkingen:
A Zi +

Z3 — V;

(116)

I2 Z2 ~f“

Z3 = o .

(117)

Gemakshalve noemen we Zi + Z3 = Za en Z2 d- Z3 = Zb» Dan kan
men de vergelijkingen (116) en (117) ook schrijven als:
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h Za 4* h Z3 —

(118)

I2 Zb

(H9)

A Z3 = O

Uit (119) volgt: /j = — I2 Zb/Z3. Substitueert men dit in (118), dan
vindt men /2 (— Za Zb-

Z3

+ Z3) = V, dus
V

^2

(120)

Za Zb
Z3
Nu beschouwen we de schakeling volgens fig. 88. Deze is uit die van
fig. 87 ontstaan door de spanning V en de meter A van plaats te ver
wisselen. In plaats van de vergelijkingen (118) en (119) heeft men nu

- + z3

A Za ~r A Z3 = o;

(121)

A Zb

(122)

Zs= V
V

/1

Hieruit volgt:

(123)

Za Zb
Z3
Vergelijkt men (120) met (123), dan ziet men, dat Ix in het tweede
geval gelijk is aan h in het eerste geval.
Men kan de reciprociteitswet nu als volgt formuleren.
Werkt op een plaats A in een netwerk een spanning V, die op een plaats B
een stroom I veroorzaakt, dan zal deze spanning V, werkende op de
plaats B, dezelfde stroom I veroorzaken op de plaats A.
In het voorgaande is deze stelling aangetoond voor het geval, dat het
netwerk is samengesteld volgens fig. 87. Men kan echter aantonen, dat
iedere vierpool, dat is een netwerk met twee paar uitwendige klemmen,
wat de inwendige stromen en spanningen betreft, gelijkwaardig is met
een netwerk, bestaande uit drie impedanties, geschakeld zoals in
fig. 87. Hieruit volgt dus, dat de reciprociteitswet algemeen geldt.

+ z3

'2

it

A/W

©V

W\A

W\A

T-2

2,

/

235jl3» •i + ,2

A0

Fig. 87. Schakeling ter toelichting
van de reciprociteitswet.
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Fig. 88. Dezelfde schakeling als in
fig. 87, doch V en A verwisseld.
Indien in beide gevallen de spanning V
dezelfde is, dan wijst de meter A in
beide gevallen dezelfde stroom aan.
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Fig. 89. Indien de spanning V in beide schakelingen dezelfde is,
wijst de ampèremeter A in beide gevallen dezelfde stroom aan.
Ook als er transformatoren in de schakeling voorkomen, geldt deze
wet. Dit willen we toelichten met het volgende voorbeeld (fig. 89).
Een wisselspanning van 1 volt is aangesloten aan de primaire klemmen
van een transformator, die we ideaal willen onderstellen (fig. 89a).
Aan de secundaire zijde van de transformator is een weerstand van
10 O aangesloten. De transformatieverhouding is 10 : 1. De secun
daire spanning is dus 0,1 V en de secundaire stroom 0,01 A, die wordt
aangewezen door de ampèremeter A, die we ook ideaal, dus zonder
weerstand willen onderstellen. Verwisselt men de spanningsbron V en
de ampèremeter A van plaats, dan ontstaat de schakeling van fig. 89b.
Daar de transformatorklemmen aan de linkerzijde zijn kortgesloten
door de ampèremeter A, is de impedantie, die men tussen de rechter
klemmen van de transformator meet, eveneens nul. De stroom door
de weerstand is nu 0,1 A. Daar de stromen door de transformatorwikkelingen zich omgekeerd verhouden als de aantallen windingen, is
de stroom door de meter A dus 0,01 A, dus inderdaad gelijk aan de
stroom, die de ampèremeter in het eerste geval (fig. 89a) aanwijst.
De reciprociteitswet is zeer algemeen geldig. Dit blijkt bv. uit het
volgende voorbeeld. Onderstel op een plaats P een zender en op een
ver verwijderde plaats Q een ontvanger. Een spanning V werkzaam
in de zendantenne geeft in de ontvangantenne een stroom I. Ver
wisselt men nu zender en ontvanger van plaats, dan zal dezelfde
spanning V in de zendantenne ook weer dezelfde stroom I in de
ontvangantenne veroorzaken.
3. De stelling van Thévenin
Onderstel een willekeurig lineair netwerk, waarin een of meer span
ningen werken, bv. het netwerk van fig. 90. Sluit men tussen twee
willekeurige punten a en b van dit netwerk een impedantie Z2 aan,
dan geeft de stelling van Thévenin een eenvoudige methode om de
stroom door deze impedantie Z2 te berekenen. Deze stelling zegt, dat
men het netwerk kan vervangen denken door een spanning V in serie
met een impedantie Zv waar de impedantie Z2 op aangesloten is, zoals
fig. 91 aangeeft. Deze spanning V is gelijk aan de spanning, die men
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tussen de klemmen a en b meet, voordat de impedantie Z2 was
aangesloten; de impedantie Z\ is de impedantie, die men meet tussen de
punten a en b, ook voordat de impedantie Zo was aangesloten, en terwijl
alle spanningen in het netwerk nul zijn. De stroom door de impedantie
Zot wanneer deze met de punten a en b is verbonden (fig. 90), is dus:

V
Zi + Zi
Deze stelling kan men gemakkelijk bewijzen met behulp van de superpositiewet. Onderstel b en b' verbonden, doch a en a' nog niet. De
spanning tussen a en b en ook de spanning tussen a en a' is V. Denk
nu in serie met Zo een even grote spanning V (fig. 92), zodanig gericht,
dat de spanning tussen a en a' nul is. Verbindt men nu a met a', dan
zal er door Zo geen stroom vloeien, en zullen ook de stromen in het
netwerk niet veranderen. Was de spanning in serie met Z2 niet aan
wezig, dan zou door Zo de gevraagde stroom I vloeien. Volgens de
superpositiewet is de invloed van de spanning V in serie met Zo zodanig,
dat deze de stroom I opheft, dus een even grote stroom I in tegenge
stelde zin zou doen vloeien, wan
neer de spanningen in het netwerk
afwezig waren. Dus de stroom, die
in de schakeling van fig. 90 door
Zo vloeit, wanneer a met a' en b met
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Fig. 90. Schakeling ter toelichting
van de stelling van Thévenin.

v)V

Fig. 91. Vervangingsschema voor de
schakeling van fig. 90 ter berekening
van de stroom door de impedantie Z2.

<$)
Z2

V tv
filter
b

b'

Dezelfde schakeling als
Fig. 92.
fig. 90, doch b en b' verbonden en in
serie met Z2 een spanning opgenomen,
gelijk aan de spanning, die in fig. 90
tussen de punten a en b aanwezig is,
doch met tegengestelde richting. De
spanning tussen de punten a en a' is
dan nul.

v2

4 !'a
.

Fig. 93. Filter met tussen de ingangsklemmen een spanning V met een
impedantie Zi in serie en tussen dt
uitgangsklemmen een impedantie Z2.
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b' zijn verbonden, is I

V

Zi "E Z2
De stelling van Thévenin berust op de superpositiewet en mag daarom alleen worden toe
gepast als de superpositiewet geldt, dus alleen
bij een lineair netwerk.
Van
de stelling van Thévenin kan men bv.
VervangingsFig. 94.
schema voor de schake met voordeel gebruik maken bij de be
ling van fig. 93 ter be rekening van electrische filters. Een filter
rekening van de stroom (fig. 93) is een vierpool, waarbij in de regel
door Zo.
tussen de ingangsklemmen 1, 2 een spanning
V1 werkt in serie met een impedantie Zi en waarbij de uitgangsklemmen 3, 4 worden afgesloten met een impedantie Z2. Teneinde de span
ning V2 tussen de uitgangsklemmen 3, 4 te bepalen voor het geval
deze impedantie Z2 is aangesloten, of om de invloed van deze impe
dantie op de spanning V2 na'te gaan, meet (of berekent) men de
spanning V0 tussen de klemmen 3, 4 vóór deze impedantie Z2 is
aangesloten, dus als deze klemmen open zijn, en meet (of berekent) de
filterimpedantie Zo tussen deze open klemmen en vindt dan voor de
spanning tussen de klemmen 3, 4 voor het geval Z2 is aangesloten,
V0
94) en voor de stroom door Z2: ^2
V2=V0= -------(fig.
- v
2
Z0 + Z2
Zo + Z2

D
SCHAKELELEMENTEN
VOOR ZEER HOGE FREQUENTIES
1. Inleiding
Bij de theorie van electrische netwerken, zoals die in het voorgaande
is weergegeven, werden de verschillende schakelelementen (weer
standen, spoelen en condensatoren) steeds in één punt geconcentreerd
gedacht, terwijl de verbindingsleidingen tussen deze elementen als vol
komen impedantieloos werden beschouwd. Wanneer in de beschouwde
netwerken uitsluitend gelijkspanningen en gelijkstromen werkzaam zijn,
kunnen met de genoemde onderstellingen volkomen exacte berekeningen
worden uitgevoerd. Ook wanneer de netwerken onder invloed van
wisselspanningen en wisselstromen worden beschouwd, kunnen in vele
gevallen met de onderstelling van in één punt geconcentreerde schakel
elementen voldoend nauwkeurige resultaten worden verkregen. Dit is
nl. het geval, wanneer de frequentie zo „laag” is, dat de hiermede
overeenkomende golflengte groot is ten opzichte van alle afmetingen
van de gebruikte onderdelen (dus bv. ook ten opzichte van de draad
lengte van een spoel). Worden electrische schakelingen beschouwd
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onder invloed van wisselspanningen, met dezelfde onderstellingen
als die, welke bij gelijkspanningen exacte resultaten opleveren, dan
noemt men dit de quasi-stationnaire beschouwingen.
In de techniek der lange- en middengolven en zelfs bij de „normale'"
korte golven worden met de onderstelling van een quasi-stationnaire
toestand bijna steeds voldoend nauwkeurige resultaten verkregen 1.
Naarmate de frequentie hoger wordt, kunnen echter in steeds meer
gevallen de verschijnselen niet meer als quasi-stationnair worden be
schouwd. Zo is bv. in de kortegolftechniek de lengte van een koppelleiding tussen een antenne en een ontvanger of zender in vele gevallen
niet meer klein ten opzichte van een golflengte. Bij schakelingen voor
decimetergolven (frequenties boven 300 MHz) is dit zelfs niet meer
het geval voor vele leidingen in een apparaat. Om een inzicht te ver
krijgen in de eigenschappen van electrische netwerken bij zeer hoge
frequenties is het dus noodzakelijk, allereerst de niet-quasi-stationnaire
verschijnselen nader te beschouwen en wel speciaal de theorie van de
lange leidingen, waarbij dus onder „lang" wordt verstaan: niet klein
ten opzichte van een golflengte.
Nog om een andere reden is een behandeling van de theorie der lange
leidingen van belang. Zoals in het voorgaande werd beschreven,
worden de meest gebruikte trillingskringen opgebouwd uit een spoel
en een condensator. Naarmate de frequentie hoger is, moet de zelfinductie van de spoel en/of de capaciteit van de condensator kleiner
zijn, wat eveneens het geval is met de afmetingen van deze onderdelen.
Het blijkt nu in de practijk, dat bij frequenties boven ongeveer 300 MHz
de constructie van een trillingskring uit een spoel en een condensator
niet meer uitvoerbaar is. De capaciteit zou nl. hiervoor zo klein
dienen te zijn, dat zelfs de kleinste met een variabele condensator
instelbare waarde (de „nulcapaciteit”) nog te groot is, terwijl de
zelfinductie van de spoel zo klein zou moeten zijn, dat zelfs de
kortste verbindingsdraad tussen de aansluitklemmen van een variabele
condensator hiervoor nog een te grote zelfinductie zou hebben. In
plaats van trillingskringen, die uit een spoel en een condensator be
staan, worden nu in de ultra-kortegolftechniek verschillende andere
constructies gebruikt. Eén hiervan is een kort stuk transmissieleiding,
dat veelal is voorzien van een verschuifbare kortsluitbrug. Men noemt
dit geheel meestal een Lecher-systeem. Zoals we hierna nog zullen
aantonen, heeft een dergelijk systeem eigenschappen, die veel met
die van een uit een spoel en een condensator samengestelde kring
overeenkomen. Andere constructies van trillingskringen voor zeer
hoge frequenties zijn dooskringen en trilholten; ook deze worden in
het volgende nog nader beschouwd.
1 Soms treden echter niet-quasi-stationnaire verschijnselen reeds in de laagfrequenttechniek op, met name in de telefonie, wanneer wisselspanningen met
frequenties van het hoorbare geluid over zeer lange kabels moeten worden over
gebracht. Een dergelijke lange leiding kan dan vaak niet meer als kort ten
opzichte van een golflengte worden beschouwd.
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Eerst zullen wij echter een algemene behandeling van de theorie der
„lange leidingen" geven. Hierbij ontmoeten we enige betrekkingen en
formules, waarvan de afleiding niet eenvoudig is. Alleen indien de
afleiding geen bijzondere moeilijkheden oplevert, willen wij deze aan
geven. In andere gevallen willen we volstaan met het mededelen van
de resultaten der berekeningen, voorzover we deze nodig zullen hebben.
2. De theorie der lange leidingen
Allereerst beschouwen we twee draden, die evenwijdig aan elkaar op
een bepaalde afstand a zijn gespannen (fig. 95). De diameter van de
draden is aangegeven met d. Deze draden hebben ten opzichte van
elkaar een bepaalde capaciteit, die groter is, naarmate de afstand a
kleiner is. Worden de beide draden tezamen gebruikt als heen- en
teruggeleider (waarbij ze aan het eind zijn kortgesloten, zie fig. 96),
dan heeft de zo gevormde lus een bepaalde zelfinductie, die groter is
naarmate de afstand a groter is. Men kan bewijzen, dat het product van
de capaciteit en de zelfinductie onafhankelijk is van de afstand a van
de draden. Noemt men de capaciteit van de draden per meter lengte
Ci farad en de zelfinductie, eveneens per meter lengte, L\ henry, dan is:
L\ Ci = 1/c2,1 ................

(124)

waarbij c de lichtsnelheid is in meters per seconde, dus c — 3 • io8 m sec.
De zelfinductie is evenals de capaciteit regelmatig over de gehele
lengte van de draden verdeeld (fig. 97). Dit is eveneens het geval met
de weerstand van de draden. In vele gevallen is het echter voor het
begrijpen van de eigenschappen van een leiding niet noodzakelijk, de
weerstand van de draden in de beschouwingen te betrekken. We zullen
ons dan ook hier aanvankelijk met een verliesvrije leiding bezig houden.
We kunnen de leiding verdelen in een groot aantal kleine stukjes, alle
ter lengte Al en de capaciteit van ieder stukje, C\ Al, in het midden
hiervan geconcentreerd denken. De zelfinductie van ieder stukje is
dan Li Al (van de beide geleiders tezamen). In fig. 98 is een dergelijk
leidingselement vergroot voorgesteld. Wordt nu tussen de klemmen
c en d een weerstand R aangesloten, dan zal men tussen de klemmen
a en b een bepaalde impedantie kunnen meten. In het algemeen zal
deze impedantie niet gelijk zijn aan R. Men kan echter bewijzen, dat
dit laatste wel het geval is voor één bepaalde waarde van R, nl.:
Rk = ViLilCi)

(125)

Deze weerstandswaarde, die afhangt van de afmetingen a end uit fig. 95
(immers hiervan zijn Lj en C\ afhankelijk), noemt men de golfweerstand
1 Zijn de beide draden niet in lucht gespannen, maar bevinden zij zich in een
materiaal met een zekere relatieve diëlectrische constante eren een bepaalde
relatieve magnetische permeabiliteit nr, dan worden hierdoor zowel de zelf
inductie als de capaciteit per meter groter. In dit geval is Li C\ =
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Fig. 95. Gedeelte van een lange
leiding, bestaande uit twee even
wijdige geleiders.
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Fig- 96. Aan het eind kortgesloten lange leiding, aange
sloten aan een wisselspanningsbron.
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Fig. 98. Klein element van de leiding,
ter lengte él. De capaciteit Ci Al is in
het midden van dit element geconcen
treerd gedacht.
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Fig. 97. Voorstelling van de
regelmatig langs de leiding ver
deelde zelfinductie en capaciteit.

van de leiding. Wordt nu een
/. o
c)
leiding met een willekeurige
lengte aan het eind afge
Fig. 99. a. Lange leiding, afgesloten met
sloten met een weerstand,
een weerstand, die gelijk is aan de golf
die gelijk is aan de golfweerweerstand; b. Momentele waarde van de
spanning langs de leiding op vier ver
stand (fig. 99a), dan zal,
schillende tijdstippen (lopende golven),
wanneer we ons deze leiding
bij verwaarlozing van de weerstand van
weer in een groot aantal
de beide geleiders (verliesvrije leiding);
kleine stukjes verdeeld den
c. Idem bij het in aanmerking nemen
van de leidingsverliezen. De lopende
ken, het laatste van deze
golven worden nu gedempt.
stukjes een ingangsweerstand
vertonen, die eveneens gelijk
is aan de golfweerstand, zodat het voorlaatste stukje wederom met de
golfweerstand is afgesloten. Op deze wijze voortgaande kan men aan
tonen, dat ieder van de stukjes is afgesloten met de golfweerstand,
dus ook een ingangsweerstand vertoont, die gelijk is aan deze weer
stand. De ingangsweerstand van de gehele leiding zal dus ook gelijk
aan de golfweerstand zijn. Is echter de afsluitweerstand R niet gelijk
aan de golfweerstand Rk = \Z(L\IC\), dan is de ingangsweerstand in
het algemeen niet gelijk aan R en ook niet gelijk aan RkSluiten we tussen de klemmen a en b van het in fig. 98 voorgestelde
element van de leiding een wisselspanningsbron aan met een spanning
Vab, dan is, als R =
de spanning Vcd tussen de punten c en d

128

III.D.2

gelijk aan Vab> zoals met behulp van de wisselstroomtheorie kan
worden aangetoond. Deze laatstgenoemde spanning ijlt echter na ten
opzichte van Vab- Is de hoekfrequentie co, dan kan men voor de fasehoek A'cp tussen Vab en Vcd berekenen: Acp = {coje) Al 1. Hierin is c
weer de lichtsnelheid, gemeten in dezelfde lengtemaat als Al. Daar het
bovenstaande geldt voor ieder lengte-element Al, zal de spanning Vx
tussen de beide geleiders op een bepaalde afstand x van het begin
(fig. 99a) even groot zijn als de spanning V0 aan het begin, doch ten
opzichte van V0 een hoek cpx = (co/c) x naijlen. Is dus de spanning
aan het begin gegeven door de vergelijking:
V0 = I^om sin w t,................................. (126)
dan zal de vergelijking voor de spanning ter plaatse x luiden:
V x =z V’omSin (co t — ^x). .....................

(127)

In fig. 99b is Vx als functie van x getekend voor enkele waarden van
de tijd t. We zien, dat deze spanningsverdeling de gedaante van een
lopende golf vertoont, die zich voortplant van x = o naar x = L Onder
de golflengte verstaat men de kleinste afstand tussen twee punten,
waar de spanning op hetzelfde ogenblik in dezelfde richting door nul
gaat. Daar het faseverschil tussen de spanningen in deze punten
2 n radialen bedraagt, volgt uit (127) voor de golflengte X:
c

De grootheid co/c
constante p, dus

= 2 71.

(128)

2 njX duidt men gewoonlijk aan als de fase-

P = 2 n/X.............................
Vergelijking (127) kan dus ook worden geschreven als:

(129)

(130)
Vx = Vomsm(cot — p x)............
In één periode plant de lopende golf zich voort over een afstand X.
In een secunde wordt dus een afstand (€0/271) • 1 afgelegd. Volgens
(128) is dit gelijk aan de lichtsnelheid c, dus is de snelheid, waar
mede een lopende golf zich langs de beide geleiders voortplant, gelijk
aan de lichtsnelheid 2.
1 Deze formule geldt weer uitsluitend, wanneer zich tussen de draden lucht
(of vacuum) bevindt. Is tussen de beide geleiders een materiaal met een rela
tieve diëlectrische constante er en een relatieve magnetische permeabiliteit
aanwezig, dan is de faseverschuiving tussen Vab en Vcd
co

Acp = ■ /—~ Al.
cVer/Xr
2 Ook dit resultaat geldt slechts wanneer de beide geleiders zich in lucht of
vacuum bevinden. Wanneer tussen de draden een materiaal met een relatieve
diëlectrische constante er en een relatieve magnetische permeabiliteit fxr aan
wezig is, worden hierdoor zowel de golflengte als de voortplantingssnelheid
met een factor V(£r/*r) kleiner.
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Terwijl in het hier beschouwde geval, waar de geleiders als weerstandsloos werden beschouwd, de amplitude van de spanning onaf
hankelijk is van x, is dit niet meer het geval, wanneer ook de weer
stand in de beschouwingen wordt betrokken. In dit geval neemt de
amplitude van de spanning tussen de geleiders met toenemende waarde
van x af. De formule voor de lopende golf luidt dan:
Vx= Vome

—ax

sin (o t — ft x)..........

(131)

Hierin is e het grondtal van de natuurlijke logarithmen (e = 2,718 28...),
terwijl cj. een grootheid is, die men de dempingsconstante noemt. Men
ziet gemakkelijk in, dat e a x voor x = o gelijk aan 1 is en voor
toenemende waarde van x steeds kleiner wordt, zodat de amplitude
van Vx langs de leiding afneemt. In fig. 99c is Vx wederom getekend
als functie van x, thans voor een niet-verliesvrije leiding. Men zegt,
dat de lopende golf in dit geval wordt gedempt. Is de weerstand van
de beide geleiders tezamen R\ Q/m, dan kan men berekenen, dat de
dempingsconstante ongeveer bedraagt:

a = V2 Ri V(Ci/Li)

(132)

We zullen thans wederom een verliesvrije leiding beschouwen. Is deze
afgesloten met een weerstand, gelijk aan de door (125) gegeven waarde,
dan is volgens (127) de amplitude (en dus ook de effectieve waarde) van
de spanning langs de gehele leiding even groot. Heeft echter de afsluitweerstand een andere waarde, dan is dit laatste niet meer het geval.
Verdelen we de leiding weer in een groot aantal kleine stukjes, dan
heeft voor ieder van deze elementen (zie fig. 98) de ingangsspanning
Vab een andere grootte dan de uitgangsspanning Vcd* Langs de leiding
zal dus de effectieve waarde van de spanning variëren en de spanning
aan het eind, Ve, zal in het algemeen niet gelijk zijn aan V0. Men
kan nu echter Ve splitsen in twee gedeelten en wel de spanning, die
aan het einde zou heersen wanneer de leiding wél met de golfweerstand
zou zijn afgesloten en een rest. Wanneer de eerstgenoemde spanningscomponent alleen aanwezig zou zijn, zou in de leiding uitsluitend een
lopende golf optreden, zoals in fig. 99b is voorgesteld. De tweede
component kan men nu beschouwen als veroorzaakt door een wisselspanningsbron, die eveneens een lopende golf doet ontstaan, welke
laatste echter van rechts naar links loopt. Men zegt nu, dat aan het
eind van de leiding reflectie optreedt en de beide lopende golven noemt
men de heengaande en de gereflecteerde golf. In fig. 100b is de momen
tele waarde van deze beide componenten van de spanning voor een
bepaald ogenblik als functie van x getekend. In het algemeen is de
gereflecteerde golf minder sterk dan de heengaande golf. De verhouding
van de amplituden van deze golven noemt men de reflectiefactor.
Is de leiding afgesloten met de golfweerstand, dan is geen gereflec
teerde golf aanwezig, dus is de reflectiefactor nul. Is een leiding,
Radiotechniek II — 9
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waarvan de golfweerstand Rk is, afgesloten met een weerstand R,
dan is de reflectiefactor:
R-Rk

ƒ=

(i33)

R+ Rk

Daar de beide golven in tegengestelde richting bewegen met dezelfde
snelheid, kan, wanneer de heengaande golf is gegeven door:
Vxi = Vom sin (w t —

x),-----

(i34)

voor de gereflecteerde golf worden geschreven:
Vx2 = ƒ ^om sin (a)t+Px + v),

(i35)

waarin y> een fasehoek is, die o.a. afhangt van de faseverschuiving
tussen de beide delen, waarin we Ve hebben gesplitst.
Beschouwen we nu bv. de plaats A op de leiding, dan zien we, dat
hier op het getekende moment de spanningscomponent VX1 negatief
en VX2 positief is. De totale spanning Vx zal dus negatief zijn en kleiner
dan Vxv Een halve periode later is de heengaande golf een halve golf
lengte naar rechts verschoven, terwijl de gereflecteerde golf een halve
golflengte naar links is bewogen. Op de plaats A is dan VX] positief
en VX2 negatief, waardoor de totale spanning Vx positief is, doch weer
kleiner dan VX1. Het is gemakkelijk in te zien, dat op de plaats A ook
voor andere momenten dan hier zijn beschreven de spanningsgolven
VX1 en VX2 elkaar zullen tegenwerken. De amplitude van de totale
spanning Vx zal dus door de aanwezigheid van VX2 kleiner zijn dan Vxv
Op de plaats B daarentegen is zowel VX1 als VX2 positief. Op het
in de figuur geschetste moment is de momentele waarde van beide
spanningen slechts gering, doch men kan gemakkelijk nagaan, dat op
een ogenblik, waarop VX\ ter plaatse B positief is en zijn maximale
waarde heeft, ook VX2 zijn amplitude in positieve richting heeft be
reikt. Evenzeer bereiken op deze plaats de beide spanningscomponenten
gelijktijdig hun amplitude in negatieve richting. Op de plaats B zal
dus de amplitude van de totale spanning Vx groter zijn dan VX1. De
amplitude (dus ook de effectieve waarde) van de spanning zal dus niet
op alle plaatsen langs de leiding even groot zijn, doch maxima en minima
vertonen, die vaak worden aangeduid als spanningsbuiken en spanningsknopen. In fig. iooc is het verloop van de effectieve waarde van de
spanning langs de leiding geschetst. Daar de maxima en minima in deze
kromme niet van plaats veranderen, spreekt men hier van staande golven.
In tegenstelling tot de lopende golven kunnen de staande golven met
een daartoe geschikte spanningsmeter worden aangetoond. Zo zal men
ter plaatse A een lagere spanning meten dan op de plaats B.
De formule voor de spanning Vx op een afstand x van het begin van
de leiding luidt:
Vx = Vxi + VX2 = Vom sin Otot—fSx) + ƒ I^om sin (co t + P x + y>).
waarvoor ook kan worden geschreven:
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Fig. 100. a. Lange leiding, die
A B
is afgesloten met een impe
z'^
dantie Z\, die niet gelijk is aan
de golfweerstand; b. Momen
tele waarde op een bepaald
ogenblik van de beide delen,
waarin de spanning op de leiding
kan worden gesplitst (heen
gaande en gereflecteerde spanningsgolf); c. Verdeling van de
v/,
effectieve waarde van de span
ning langs de leiding (staande
spanningsgolven); d. Verdeling
leff
van de effectieve waarde van de
avb
cv7
stroom langs de leiding (staande
d)
stroomgolven). De stroom ver
toont een minimum (knoop) op
dezelfde plaats, waar de spanning een maximum (buik) vertoont en omgekeerd.

Vx r Vom Vi + f2 + 2 ƒ cos (2 P x + ip) sin (cot — y).......... (136)
Hierin is y gegeven door:
sin p x — ƒ sin (p x -f w)
(137)
tg?.- cos p x -fƒ cos (p x -f- y)
Uit (136) zien we, dat de effectieve waarde van de spanning op een
afstand x van het begin bedraagt:
7ff

1

V2

V Om a/i + f2jr 2 ƒ cos (2/? x — y)

(138)

De staande golven hebben dus als functie van de plaats geen „sinus
vormig" verloop. (Als functie van de tijd varieert op iedere plaats de
spanning natuurlijk wel „sinusvormig".) Een spanningsminimum treedt
op voor cos (2 p x — y) = — 1. De spanning op deze plaatsen is:
^eff min

7

V2

^om (1 — ƒ)

(139)

Voor een spanningsmaximum daarentegen is cos (2 p x — %) = +
zodat de effectieve waarde van de spanning in de maxima bedraagt:
Veff max —

I

V2

(x + ƒ)

(140)

De verhouding tussen de spanning in een maximum tot die in een
minimum is dus:
Veff max
!+ƒ
^eff min

I-/

(141)

De afstand xt tussen een maximum en een minimum is vastgelegd door
2 P x1= 1800 of wel n radialen, dus xy = 71/(2 P) = 1/i X, of in woorden:
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de maxima en minima in de staande golven liggen op onderlinge afstanden
van een kwart golflengte.
Soortgelijke beschouwingen als hier zijn gegeven voor de spanning
tussen de beide geleiders kunnen ook worden opgesteld voor de stroom
in de geleiders. Ook deze zal in het algemeen niet op alle plaatsen
even groot zijn, daar overal een bepaald gedeelte van de wisselstroom
door de capaciteit tussen de beide draden vloeit. We kunnen dus ook
de stroom Ix op een afstand x van het begin als functie van x be
schouwen (zie fig. 99a). We komen dan ook tot een heengaande en een
gereflecteerde stroomgolf, die tezamen staande stroomgolven doen ont
staan (fig. iood).
Men kan aantonen, dat bij verwaarlozing van de weerstand van de
geleiders de staande stroomgolven een maximum vertonen op dezelfde
plaatsen waar in de spanningsgolven een minimum optreedt en om
gekeerd. Wordt een leiding afgesloten met de golfweerstand, dan
treedt ook in de stroomverdeling geen gereflecteerde golf op; in een
verliesvrije leiding is dan de effectieve waarde van de stroom langs de
gehele leiding overal even groot.
Is de afsluitimpedantie van de leiding niet gelijk aan de golfweerstand,
dan wordt de stroom in bepaalde gedeelten van de leiding groter en
op andere plaatsen kleiner. Door de vorm van de staande golven is
het gedeelte, waarover de stroom groter wordt, groter dan het gedeelte
waarover de stroom kleiner wordt (in fig. iood is de afstand bc groter
dan ab). Brengen we nu de weerstand van de beide geleiders in
rekening, dan zal bij een bepaalde gemiddelde waarde van de stroom
het energieverlies in de leiding toenemen naarmate de staande golven
groter worden. Het rendement, d.i. de verhouding van het in Z\
verkregen vermogen tot het door de spanningsbron V0 geleverde
vermogen, zal dan dus afnemen. Voor het verkrijgen van het grootste
rendement is het dus noodzakelijk, dat een lange leiding wordt afgesloten
met de golfweerstand. Moet via een lange leiding energie worden toe
gevoerd aan een apparaat, waarvan de ingangsweerstand niet gelijk is
aan de golfweerstand van de leiding, dan wordt het grootste rendement
verkregen, wanneer de aansluiting van het apparaat aan de leiding
plaats heeft via een transformator, die de ingangsweerstand van het
apparaat transformeert tot de golfweerstand van de leiding. Wij maken
er nog op attent, dat het laatste alleen geldt voor leidingen, die ten
minste enkele golflengten lang zijn, dus bv. niet voor leidingen voor
licht- en krachtinstallaties, die zijn aangesloten aan electriciteitsnetten;
hiervan bedraagt de frequentie slechts 50 Hz, dus is de golflengte
zeer groot (enkele duizenden kilometers), zodat een leiding ter lengte
van één of meer golflengten nooit voorkomt.
De theorie der lange leidingen werd in het voorgaande slechts in een
zeer beknopte vorm weergegeven. Een meer volledige behandeling kan
worden verkregen door toepassing van de complexe rekenwijze. Hierbij
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worden de verschillende wisselspanningen en wisselstromen door com
plexe grootheden voorgesteld. Ook verschillende andere grootheden
krijgen dan een complexe vorm, zoals de reflexiefactor ƒ en de afsluitimpedantie Z\. De (complexe) reflexiefactor wordt dan:
Z\ — #k
/=
•• (142)

Z\ + i?k '

waarin
weer de golfweerstand is. Wordt de weerstand van de
geleiders in de berekening betrokken, dan treedt ook in plaats van de
golfweerstand Rk een complexe grootheid, die men de golfimpedantie
of wel de karakteristieke impedantie noemt. Een andere complexe
grootheid, die dan in de berekeningen verschijnt, is de voortplantingsconstante; deze is gedefinieerd door:
(i43)
7 = a +; ft
waarin cc en p resp. de hierboven reeds genoemde dempingsconstante
en faseconstante zijn.
De betekenis van de reflectiefactor is nu: het quotiënt van de com
plexe voorstelling van de heengaande en gereflecteerde spanningsgolven aan het eind van de leiding, dus op de plaats, waar reflectie
optreedt. Is bv. ƒ — i, dan zijn de beide golven aan het eind van de
leiding gelijk en in fase; is daarentegen ƒ = — i, dan zijn de beide
golven gelijk en in tegenfase.
3. Lecher=systemen
Een Lecher-systeem bestaat uit een transmissieleiding, die niet meer
lang is ten opzichte van een golflengte; de lengte kan bv. een kwart
a één golflengte bedragen. Bij zeer vele toepassingen is de leiding
aan het eind kortgesloten. Daar de leiding dan niet is afgesloten met de
golfweerstand (de afsluitweerstand is nl. nul), zal ook hier reflectie
optreden, dus kan ook hier de spanningsverdeling langs de geleiders
worden gesplitst in een heengaande en een gereflecteerde golf. Daar
volgens (133) in dit geval (/?—o) ƒ ——1 is zijn aan het kortgesloten
einde de beide spanningsgolven in tegenfase (wat ook reeds volgt uit het
feit, dat aan het kortgesloten eind tussen de geleiders geen spanning
aanwezig kan zijn, zodat de beide spanningsgolven elkaar moeten ophef
fen). De spanningsverdeling langs de leiding moet dus zodanig zijn, dat
zich aan het eind een spanningsknoop bevindt en wel is in deze knoop
de spanning nul. Spanningsknopen zullen zich dus ook bevinden op af
standen van een geheel aantal halve golflengten van het einde en bij
verwaarlozing van de leidingweerstand is ook op deze plaatsen de span
ning nul (heengaande en gereflecteerde golven zijn even groot en op
deze plaatsen in tegenfase). In fig. 101b is de spanningverdeling langs
een aan het eind kortgesloten Lecher-systeem geschetst. Zoals uit de
figuur blijkt, kan op verschillende plaatsen langs de leiding de
spanning groter zijn dan de aan het begin aangelegde spanning V0.
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Fig. ioi. a. Aan het eind kortgesloten Lechersysteem, aangesloten aan een wisselspanningsbron; b. Spanningsverdeling langs het
in a. geschetste Lecher-systeem, onder
verwaarlozing van de weerstand van de ge
leiders. Spanningsknopen bevinden zich op
afstanden van een geheel aantal halve golf
lengten van het kortgesloten einde; c. Stroomverdeling, eveneens onder verwaarlozing van
de weerstand. Stroomknopen bevinden zich
op afstanden van een oneven aantal kwart
golflengten van het kortgesloten einde.

Fig. 102. Een aan het eind kort
gesloten Lecher-systeem ter
lengte van een kwart golflengte
(a) heeft eigenschappen overeen
komende met die van een parallelkring(b). Bedraagt de lengte
een halve golflengte (c), dan
komen de eigenschappen van
het Lecher-systeem overeen met
die van een seriekring (d).

Daar zich aan het eind van de leiding een spanningsknoop bevindt,
zal zich op deze plaats tevens een strcommaximum (stroombuik) be
vinden. Stroomknopen daarentegen bevinden zich op afstanden van
een oneven aantal kwart golflengten van het einde. Het verloop van de
effectieve waarde van de stroom als functie van de plaats op de leiding
is in fig. ioic getekend.
Zoals uit fig. ioi blijkt is op de plaatsen, die op afstanden van een
oneven aantal kwart golflengten van het einde zijn gelegen, een bepaalde
wisselspanning tussen de beide geleiders aanwezig, terwijl toch de
stroom in de geleiders daar nul is. Bij verwaarlozing van de weerstand van
de geleiders is dus de ingangsimpedantie van een aan het eind kortgesloten
Lecher-systeem, dat een oneven aantal kwart golflengten lang is, oneindig
groot. Wordt de weerstand van de geleiders niet verwaarloosd, dan
blijkt, dat in dit geval de ingangsimpedantie niet oneindig, doch
wel zeer groot is. Daar de spanning en de stroom op de beschouwde
plaatsen als functie van de tijd in fase zijn, is deze ingangsimpedantie een
zuivere weerstand. Verandert de frequentie van de aangelegde wissel
spanning en laat men de lengte van het Lecher-systeem constant, dan
wordt de ingangsimpedantie kleiner. Een en ander komt blijkbaar
overeen met het gedrag van een trillingskring, die uit een parallelscha
keling van een condensator en een spoel bestaat. Een Lecher-systeem
van de genoemde lengte wordt dan ook dikwijls in plaats' van een parallelkring gebruikt.
Op plaatsen, die een geheel aantal halve golflengten van het einde
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zijn gelegen, vloeit — zoals uit fig. 101 blijkt — een bepaalde stroom
in de geleiders, terwijl de spanning op deze plaatsen nul is. Sluit
men dus op een aan het eind kortgesloten Lecher-systeem van de ge
noemde lengte een spanningsbron aan, dan zal de stroom (althans theo
retisch) oneindig groot worden. Bij verwaarlozing van de weerstand van
de geleiders is dus de ingangsimpedantie van een aan het eind kortgesloten
Lecher-systeem, dat een geheel aantal halve golflengten lang is, nul.
Wordt de weerstand van de geleiders niet verwaarloosd, dan blijkt,
dat de ingangsimpedantie niet nul, doch wel zeer klein is. Ook hier
is de ingangsimpedantie in dit geval weer een zuivere weerstand. Ver
andert de frequentie van de aangelegde wisselspanning en blijft de
lengte van de geleiders constant, dan wordt de impedantie groter, wat
overeenkomt met het gedrag van een trillingskring, die uit een serieschakeling van een spoel en een condensator is samengesteld.
In fig. 102a en b, resp. c en d zijn Lecher-systemen ter lengte van
een kwart en een halve golflengte voorgesteld met hun resp. vervangingsschema’s. Afstemming van een als een trillingskring gebruikt
Lecher-systeem vindt doorgaans plaats door middel van een verschuif
bare kortsluitbrug, zoals in figuur 102a en c schetsmatig is aangegeven.
Evenals dit bij een kring volgens fig. 102b en d het geval is, kan de
selectiviteit van een als afgestemde kring gebruikt Lecher-systeem
worden uitgedrukt met behulp van een kwaliteitsfactor Q. Een nadere
berekening leert, dat deze factor is gegeven door:

Q=

Li/Ri

(i44)

Wanneer we de beide geleiders weer als weerstandsloos aannemen, komt
in de schakeling van fig. 101a geen enkele weerstand voor, dus kan ook
nergens enig vermogen worden verbruikt. Om deze reden zal op alle
plaatsen, waar niet óf de spanning óf de stroom nul is, tussen stroom en
spanning een faseverschuiving van 90° moeten bestaan. De ingangsimpe
dantie van een aan het eind kortgesloten Lecher-systeem, dat niet juist
een geheel aantal kwart golflengten lang is, zal dus steeds een reactantie
zijn. Een nader onderzoek van de vergelijkingen voor spanning en stroom
toont aan, dat, wanneer de lengte / kleiner is dan een kwart golflengte, de
ingangsstroom naijl ten opzichte van de spanning. De reactantie van
het Lecher-systeem is dan dus inductief en men kan dit systeem verge
lijken met een spoel (fig. 103a en b). Is echter de lengte groter dan een
kwart, doch kleiner dan een halve golflengte, dan ijlt de ingangsstroom

Fig. 103. Een aan het eind kortgesloten Lecher- a) i<kt*
systeem, dat korter is dan een kwart golflengte (a),
**• **
komt in verschillende opzichten overeen met
een spoel (b). Is de lengte groter dan een kwart,
doch kleiner dan een halve golflengte (c), dan
komt het Lecher-systeem overeen met een
b)
condensator (d).

|'4X<l<l/2>

c)

d)
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vóór ten opzichte van de spanning. De reactantie is dan dus capacitief en men kan het Lecher-systeem vergelijken met een condensator
(fig. 103c en d). Maken we het Lecher-systeem steeds langer (door
verschuiving van de kortsluitbrug), dan herhaalt zich periodiek het
inductieve en capacitieve karakter van de ingangsreactantie. Zo is
voor V2 X < l < 3/4 X deze reactantie weer inductief, voor 3/4 X < l < X
capacitief, enz.
Het feit, dat men de ingangsreactantie van een aan het eind kortgesloten
Lecher-systeem kan vergelijken met die van een spoel of een conden
sator, betekent uitsluitend, dat de ingangsstroom ten opzichte van de
spanning na-, resp. voorijlt. In verschillende andere opzichten wijken
de eigenschappen van een Lecher-systeem van die van een spoel of
een condensator af. Zo heeft bv. een verliesvrije condensator voor
gelijkstroom een oneindig hoge weerstand, terwijl een aan het eind
kortgesloten verliesvrij Lecher-systeem voor gelijkstroom een kort
sluiting vormt. Een ander belangrijk verschilpunt is gelegen in de
afhankelijkheid van de reactantie van de frequentie. De zeifinductie
van een spoel en de capaciteit van een condensator zijn grootheden,
die bijna altijd als onafhankelijk van de frequentie kunnen worden
beschouwd. De reactantie hiervan is dus evenredig resp. omgekeerd
evenredig met de frequentie. De reactantie X van een aan het eind
kortgesloten, verliesvrij Lecher-systeem met een lengte l is echter
gegeven door de formule:

X = Rk tg pl

(145)

Hierin is weer Rk de golfweerstand en p de faseconstante. Volgens
(128) en (129) is p = co/c, dus zal de kromme, die de reactantie als
functie van de frequentie weergeeft, de vorm van een „tangenslij n”
hebben. Uit (145) blijkt het reeds hierboven vermelde feit, dat voor
een lengte /, die gelijk is aan een oneven aantal kwart golflengten
(p l = V2 tc, 3/2 Ti, enz. radialen), de ingangsreactantie oneindig groot
wordt (parallelkring). Wanneer daarentegen de lengte / gelijk is aan
een even aantal kwart golflengten (p I = n, 2tc ... enz. radialen) is de
ingangsreactantie nul (seriekring). Is l < x/4 X of V2 X < / < 3/4 /.
enz., dan is volgens (145) X positief (zeifinductie); wanneer echter
J/4 X < l < V2 X of 3/4 X < l < X enz., is volgens (145) de ingangs
reactantie negatief (capaciteit).
Behalve met een aan het eind kortgesloten Lecher-systeem kunnen
trillingskringen, zelfinducties en capaciteiten ook worden nagebootst
met een Lecher-systeem, dat aan het eind open is. In fig. 104a is een
dergelijk systeem met een willekeurige lengte l aangegeven. Ook hier
zullen aan het einde de spannings- en stroomgolven worden gereflec
teerd, daar de afsluitweerstand niet gelijk is aan de golfweerstand
(de afsluitweerstand is nl. oneindig groot). Omdat in het open einde
geen stroom kan vloeien, zullen de heengaande en gereflecteerde
stroomgolven hier in tegenfase zijn. Aan het einde van de leiding zal
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Fig. 104. a. Lecher-systeem, dat aan het
eind open is, aangesloten aan een spannings
bron; b. Spanningsverdeling langs een
Lecher-systeem, dat aan het eind open is,
onder verwaarlozing van de verliezen. Spanningsknopen bevinden zich op afstanden van
een oneven aantal kwart golflengten van het
einde; c. Stroomverdeling, eveneens onder
verwaarlozing van de weerstand. Stroomknopen bevinden zich op afstanden van een
geheel aantal halve golflengten van het einde.
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Fig. 105. Een open Lechersysteem, ter lengte van een
kwart golflengte (a), komt in
verschillende opzichten overeen
met een seriekring (b). Is de
lengte een halve golflengte (c),
dan komt het Lecher-systeem
overeen met een parallelkring (d).

dus een stroomknoop aanwezig zijn, wat eveneens het geval is op
plaatsen, die een halve golflengte van het einde zijn gelegen (fig. 104c).
Op dezelfde plaatsen bevindt zich een spanningsmaximum (buik),
zodat zich spanningsknopen bevinden op plaatsen, die zich op een
oneven aantal kwart golflengten van het open einde bevinden (fig. 104b).
Zoals uit fig. 104 blijkt is op plaatsen, die zich een geheel aantal
halve golflengten van het uiteinde bevinden, een bepaalde wissel
spanning tussen de geleiders aanwezig, terwijl de stroom op deze
plaatsen nul is. Bij verwaarlozing van de weerstand van de geleiders is
dus van een Lecher-systeem, dat aan het eind open is en waarvan de
lengte een geheel aantal halve golflengten bedraagt, de ingangsimpedantie
oneindig groot. Wordt de weerstand van de beide geleiders niet ver
waarloosd, dan is de ingangsimpedantie niet oneindig, doch wel zeer
groot. Het Lecher-systeem gedraagt zich dan dus weer als een parallel
kring. Is daarentegen de lengte van een Lecher-systeem, dat aan het
eind open is, een oneven aantal kwart golflengten, dan is bij verwaar
lozing van de weerstand de ingangsimpedantie nul. Het Lechersysteem gedraagt zich dan als een seriekring. In fig. 105a en c zijn
twee open Lecher-systemen, ter lengte van een kwart en een halve
golflengte, met hun vervangingsschema's (b en d) aangegeven. Daar
van een aan het eind open Lecher-systeem de lengte minder ge
makkelijk te variëren is dan die van een kortgesloten systeem, worden
bij gebruik als trillingskringen vrijwel uitsluitend Lecher-systemen
gebruikt, die van een kortsluitbrug zijn voorzien.
Daar bij verwaarlozing van de weerstand ook bij een open Lecher-

138

III.D.3

systeem geen enkel element aanwezig is, waarin energie kan worden
verbruikt, zal ook bij een dergelijk systeem, dat niet juist een geheel
aantal kwart golflengten lang is, de ingangsimpedantie een reactantie
zijn en wel zal deze capacitief zijn als de stroom voorijlt ten opzichte
van de spanning en inductief indien het omgekeerde het geval is.
Uit de vergelijkingen voor de spanning en de stroom is af te leiden,
dat het eerstgenoemde het geval is, wanneer de lengte kleiner is dan
een kwart golflengte. In dit geval kan dus het Lecher-systeem worden
vervangen door een condensator (fig. 106a en b). Is de lengte / groter
dan een kwart, doch kleiner dan een halve golflengte, dan kan men
het open Lecher-systeem vervangen door een spoel (fig. 106c en d).
Maken we het Lecher-systeem steeds langer, dan herhaalt zich perio
diek het inductieve en capacitieve karakter van de ingangsreactantie.
Zo is voor V2 A < l < 3/4 A deze reactantie weer capacitief, voor
3/4 A < l < A inductief, enz.
Ook hier zij er weer op gewezen, dat het feit, dat men een open
Lecher-systeem van een bepaalde lengte kan vervangen door een spoel
of een condensator, uitsluitend betekent, dat de stroom ten opzichte
van de spanning na-, resp. voorijlt. In verschillende andere opzichten
wijken de eigenschappen van een open Lecher-systeem van die van
een spoel of condensator af. Zo is bv. van een verliesvrije spoel de
weerstand voor gelijkstroom nul, terwijl van een open Lecher-systeem
de weerstand voor gelijkstroom oneindig groot is. Een ander verschil
punt wordt ook hier gevormd door de afhankelijkheid van de reactantie
van de frequentie. De reactantie van een open Lecher-systeem is nl.
gegeven door:
(146)
X——
COtg P l

s

De kromme, die het verloop van de reactantie als functie van de
frequentie weergeeft, zal dus de vorm van een „omgekeerde cotangenslijn” hebben, terwijl, zoals bekend is, de reactantie van een spoel of
een condensator evenredig resp. omgekeerd evenredig met de fre
quentie is.
Thans zullen we nog wat nader ingaan op de eigenschappen van een
Lecher-systeem, dat aan het eind is afgesloten met een willekeurige
impedantie (fig. 100a). We zagen reeds, dat, indien deze impedantie
gelijk is aan de golfweerstand (fig. 99), de ingangsimpedantie even
eens hieraan gelijk is. De effectieve waarde van de spanning en de
stroom is dan langs de gehele leiding overal even groot. Is echter Z\
niet gelijk aan
(fig* 100a), dan ontstaan staande golven. Heeft de
leiding een zodanige lengte, dat zich aan het begin een spanningsmaximum bevindt, dan ligt op deze plaats tevens een stroomminimum.
De ingangsimpedantie zal dan dus groot zijn. Is echter de leiding een
kwart golflengte langer of korter, dan bevindt zich aan het begin een
spanningsmimimum en een stroommaximum, zodat in dit geval de
ingangsimpedantie klein zal zijn. Maken we nu het Lecher-systeem
regelmatig langer of korter, dan zal de grootte van de ingangsimpedantie
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Fig. 106. Een open Lecher-systeem,
dat korter is dan een kwart golflengte
(a) komt in verschillende opzichten
overeen met een condensator (b). Is
de lengte groter dan een kwart golf
lengte, doch kleiner dan een halve
golflengte (c), dan komt het Lechersysteem overeen met een zelfinductie (d).
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Fig. 107. a. Een Lecher-systeem ter
lengte van een halve golflengte werkt
als een transformator met een transformatieverhouding 1; b. Een Lechersysteem ter lengte van een kwart
golflengte werkt als een transformator,
waarbij de ingangsimpedantie Z0 om
gekeerd evenredig is met de afsluitimpedantie Z/.

periodiek tussen twee waarden variëren, waarbij ook de faseverschuiving
tussen spanning en stroom periodiek verandert. Uit de vergelijkingen
voor de spannings- en stroomverdeling is af te leiden, dat in een
spanningsmaximum, zowel als in een spanningsminimum, de spanning
en de stroom in fase zijn. Een Lecher-systeem, dat een zodanige lengte
heeft, dat zich aan het begin juist een maximum of een minimum be
vindt, zal dus als ingangsimpedantie een zuivere weerstand hebben.
Uit het bovenstaande volgt, dat men een Lecher-systeem kan be
schouwen als een impedantietransformator, die een bepaalde impedantie
Z\ transformeert in de ingangsimpedantie. Wordt de weerstand van de
beide geleiders buiten beschouwing gelaten, dan vindt deze trans
formatie zonder energieverlies plaats.
Voor twee waarden van de lengte heeft de transformatie een bijzonder
eenvoudig karakter. Is de lengte een geheel aantal halve golflengten,
dan zijn de spanning en de stroom aan het begin gelijk aan die aan
het eind. De ingangsimpedantie is dan dus gelijk aan de impedantie,
die aan het eind is aangesloten. Het Lecher-systeem gedraagt zich
dan als een transformator met een transformatieverhouding 1. Is de
lengte gelijk aan een oneven aantal kwart golflengten, dan is de ingangs
impedantie Z0 bij een afsluitimpedantie Zl gegeven door de formule:

4 = Rk2IZi

(147)

De ingangsimpedantie is dan omgekeerd evenredig met de afsluit
impedantie. Is deze laatste impedantie groter dan de golfweerstand i?k>
dan is de ingangsimpedantie kleiner dan i?k> en omgekeerd. In fig. 107a
en 107b zijn twee Lecher-systemen ter lengte van een halve en een
kwart golflengte voorgesteld, waarbij de hierboven genoemde waarden
van de ingangsimpedantie Z0 zijn aangegeven.
Wordt de afsluitimpedantie Z/ in complexe vorm geschreven, dan kan men
voor de complexe vorm van de ingangsimpedantie Zo de volgende formule
afleiden:
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Zl cos p l + j Rk sin p I
(148)
Zo — ■ftk Rk cos p /+ j Zl sin p l
Is de lengte / een geheel aantal halve golflengten, dan is p l (= 2 n Z/A radialen)
een geheel aantal malen 1800, dus sin p l = o en cos pi = ± 1. Uit (148)
volgt dan Zo =
Is / daarentegen een oneven aantal kwart golflengten, dan
is sin P l = ± 1 en cos P l = o, zodat uit (148) de eerder genoemde form.
(147) volgt. Voor bepaalde waarden van l is Z0 reëel; in dit geval is de ingangsimpedantie een zuivere weerstand. Deze waarden van l geven tevens de afstanden
van het einde, waarop zich spannings- en stroommaxima en -minima bevinden.
Lecher-systemen ter lengte van een kwart golflengte worden vaak als
transformator toegepast. Moet bv. een weerstand R worden aan
gesloten aan een lange leiding, waarvan de golfweerstand Rk be
draagt, en wenst men staande golven op de leiding te vermijden,
zodat het grootste rendement wordt verkregen, dan kan men R aan de
leiding aansluiten via een andere leiding ter lengte van een kwart
golflengte (fig. 108). De golfweerstand Rk van deze leiding dient
dan te voldoen aan
* k' = VR Rk
(i49)
Immers in dit geval is de ingangsimpedantie van de laatstgenoemde
leiding (die tevens de afsluitimpedantie van de eerstgenoemde lange
leiding vormt) gelijk aan
Kk2IR = tfk,
zodat de lange leiding met zijn golfweerstand is afgesloten.
Voor vele toepassingen van Lecher-systemen kan men voldoend nauw
keurige resultaten verkrijgen wanneer men de weerstand van de ge
leiders buiten beschouwing laat. In sommige gevallen echter dient men
wél met deze weerstand rekening te houden, bv. bij gebruik van een
Lecher-systeem als trillingskring, waarbij de resonantieweerstand van
de weerstand van de geleiders afhangt. Bij de zeer hoge frequenties,
waarbij Lecher-systemen steeds worden gebruikt, vloeit door het be
kende huideffect (skin-effect) de stroom hoofdzakelijk langs de opper
vlakte van de geleiders. De weerstand is hierdoor veel groter dan de
weerstand, die optreedt bij gelijkstroom (immers hierbij is de stroom
over de gehele doorsnede regelmatig verdeeld). Bij wisselstroom neemt
de stroomdichtheid van de oppervlakte van de geleiders naar het
midden regelmatig af. Onder de itidringdiepte verstaat men de dikte van
een laagje, waarin de stroom gelijkmatig verdeeld zou moeten vloeien
om hetzelfde energieverlies te geven als de stroom bij de werkelijke
verdeling. Voor koper is de indringdiepte ö gegeven door de formule:
S = 4 ♦ io—6 -\/X

(150)

Hierin zijn 6 en de golflengte X uitgedrukt in meters. Is bv. de golf
lengte 0,5 m, dan is <5 = 2,8 • io-6 m = 0,002 8 mm. De weerstand
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Fig. 108.
Een „kwart golflengtetransformator", toegepast voor het
aanpassen van een weerstand R aan
een lange leiding met golfweerstand

Mis
Fig. 109. Concentrische constructie
van een transmissieleiding of Lechersysteem.

van een koperdraad met een diameter van 5 mm is hierdoor 0,4 D/m,
terwijl deze weerstand voor gelijkstroom slechts 0,89 ♦ io-3 Q/m
bedraagt. Bij deze golflengte is dus de weerstand door het huideffect met een factor 450 toegenomen. De indringdiepte is evenredig
met de wortel uit de soortelijke weerstand en is dus groter voor
materialen, waarvan de soortelijke weerstand groter is. Hierdoor is
bij hoge frequenties de weerstand van een geleider niet evenredig
met de soortelijke weerstand van het materiaal, doch slechts even
redig met de wortel hieruit. Zo is bv. de weerstand van een messinggeleider bij hoge frequenties slechts tweemaal zo groot als die van
eenzelfde geleider, die uit koper is vervaardigd, terwijl toch de soorte
lijke weerstand van messing ongeveer viermaal zo groot is als die van
koper.
Het energieverlies in een Lecher-systeem wordt niet uitsluitend ver
oorzaakt doordat de geleiders een zekere weerstand hebben. Een be
langrijk (dikwijls zelfs het belangrijkste) deel van de verliezen wordt
veroorzaakt door de uitstraling van energie in de omgevende ruimte,
zoals die ook bij antennes optreedt. Om het verlies aan energie door
straling bij een Lecher-systeem te verminderen wordt dit vaak van
een afscherming voorzien. Doordat echter in een dergelijke afscherming
wisselstromen worden geïnduceerd treden weer nieuwe energie
verliezen op. Men kan dan ook in het algemeen niet zeggen, dat door
het aanbrengen van een afscherming om een Lecher-systeem de kwaliteitsfactor zal toenemen.
Bij een andere, veel toegepaste constructie speelt de uitstraling van
energie een veel minder belangrijke rol. Deze constructie bestaat
uit twee coaxiale geleiders (fig. 109). Doordat de stroom hier uit
sluitend vloeit aan de buitenzijde van de binnengeleider en aan de
binnenzijde van de buitengeleider, kan uitstraling van energie alleen
plaats vinden aan eventuele open einden van het Lecher-systeem.
De kwaliteitsfactor van een dergelijk coaxiaal Lecher-systeem is dan pok
meestal groter dan die van een dubbeldraads Lecher-systeem, zoals in
fig. 95 is voorgesteld.
Tenslotte zullen wij nog de formules aangeven, met behulp waarvan
de golfweerstand kan worden berekend. Voor een dubbeldraads Lechersysteem (fig. 95) luidt deze formule:
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Rk = 276 log -j + |/ a2
rf2

(151)

terwijl voor een coaxiaal Lecher-systeem de golfweerstand kan worden
berekend uit
i?k= 138 log

i2

d

(152)

Het spreekt vanzelf, dat de afmetingen a en d in (151) en d1 en d2
in (152) in dezelfde eenheden moeten worden uitgedrukt.
4. Dooskringen
Zoals wij reeds in het voorgaande hebben vermeld, is het practisch
niet mogelijk een spoel te vervaardigen met een zo kleine zelfinductie,
dat hiermede een trillingskring kan worden samengesteld, die op een
frequentie, hoger dan ongeveer 300 MHz, kan worden afgestemd. In
vele gevallen wordt daarom in plaats van een spoel en een condensator
een Lecher-systeem gebruikt. Een andere constructie voor een trillings
kring voor zeer hoge frequenties duidt men gewoonlijk aan als een
dooskring. Men kan zich de opbouw van een dergelijke kring het best
voorstellen door uit te gaan van een condensator, die bestaat uit twee
evenwijdige vlakke plaatjes. Hieraan parallel worden een groot aantal
spoelen geplaatst, die ieder uit slechts één winding bestaan (fig. 110).
Doordat deze spoelen alle parallel zijn geschakeld, is de totale in de
kring opgenomen zelfinductie zeer klein. Wordt nu het aantal spoelen
zeer groot genomen, dan kan men alle spoelen tezamen vervangen door
een gesloten „doos", zoals fig. m weergeeft. Door de zeer geringe
zelfinductie van de „buitenmantel" van een dergelijke doos kan een op
deze wijze vervaardigde trillingskring op een veel hogere frequentie
worden afgestemd dan een kring, waarbij een spoel wordt gebruikt.
Daar de doos geheel gesloten is en bij
de hier in aanmerking komende fre
quenties de electrische stroom uitslui
tend in een zeer dun laagje langs het
oppervlak van de geleiders kan vloeien,
zal langs het buitenoppervlak geen
stroom vloeien. Uitstraling van energie
in de omringende ruimte vindt dan ook
niet plaats; hierdoor is de kwaliteitsfactor van een dooskring steeds veel
Fig. 110. Condensator, gevormd
door twee vlakke plaatjes a en b, hoger dan die van andere typen kringen,
parallel waarmee een groot aan waarbij wél straling optreedt. Welis
tal spoelen zijn geschakeld, die waar kan men bij deze laatstgenoemde
ieder bestaan uit één recht kringen door het aanbrengen van een
hoekige winding. Op deze wijze
ontstaat een benadering van een afscherming de straling grotendeels
opheffen, doch in deze afschermingen
dooskring.
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Fig. in. Bovenaanzicht en verticale
doorsnede van een dooskring. De con
densator bestaat uit de beide vlakke
plaatjes a en b, terwijl de „spoel"
door de rest van de doos wordt ge
vormd. Met E zijn enkele electrische
krachtlijnen aangeduid; H stelt één
der magnetische krachtlijnen voor.

Fig. 112. Bovenaanzicht en verticale
doorsnede van een dooskring, die door
middel van de schroef S kan worden
afgestemd. Door middel van het lusje L
en de concentrische leiding K kan de
dooskring met andere schakelelementen worden gekoppeld.

worden steeds stromen geïnduceerd, die weer nieuwe energieverliezen
veroorzaken. Een dooskring doet echter zelf als afscherming dienst en
de energieverliezen worden hierbij dan ook uitsluitend veroorzaakt
door warmte-ontwikkeling in de geleidende wanden. Uit de afmetingen
van de dooskring en de voor het betreffende materiaal en de be
schouwde frequentie geldende indringdiepte van de stroom is dan ook
met een vrij grote nauwkeurigheid de kwaliteitsfactor te berekenen.
Het is niet noodzakelijk, dat de condensator van een dooskring zich
in het midden van de binnengeleider bevindt; men kan deze ook aan het
eind hiervan aanbrengen. Bovendien kan men door de capaciteit variabel
te maken de kring afstemmen. In fig. 112 is als voorbeeld van een
afstembare dooskring een gedeelte van de bovenwand in- en uitschroefbaar getekend. Doordat een schroefdraad meestal een slecht contact
vormt, worden vaak ook andere constructies toegepast (bv. een flexibele
bovenwand). In fig. 112 is tevens nog getoond, hoe eep dooskring in de
regel wordt gekoppeld met andere schakelelementen. De concentrische
koppelleiding K eindigt in een lusje L, dat zich in de dooskring be
vindt. Door de grootte van dit lusje kan de sterkte van de koppeling
worden ingesteld. Desgewenst kan men meer van dergelijke lusjes in
de dooskring aanbrengen (bv. één als ingang en één als uitgang).
Een kring, zoals in fig. 112 is voorgesteld, kan men ook opvatten als
een korte concentrische leiding, die aan het ene einde is kortgesloten
en aan het andere einde met een condensator is afgesloten. Met be
hulp van deze voorstellingswijze is de frequentie te berekenen, waarop
de dooskring is afgestemd. Bij deze frequentie moeten nl. de reactantie
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van de condensator en die van de concentrische leiding aan elkaar
gelijk zijn. De laatste is gegeven door formule (145), waarin de golfweerstand
door (152) is bepaald. Is de capaciteit van de conden
sator C, dan zal dus de dooskring zijn afgestemd op de hoekfrequentie co, die volgt uit
^ = (i3SloB^)
(i53)
tg~c
5. Trilholten
Wanneer men een dooskring wil construeren voor een zeer hoge
frequentie, dient de capaciteit van de condensator klein te worden
gemaakt. De beide plaatjes a en b uit fig. in dienen dus ver van
elkaar te worden verwijderd..Men kan hiermede zo ver gaan, dat de
boven- en onderwand van de doos als condensator dienst doen. In dit
geval spreekt men van een trilholte (fig. 113).
Bij een dooskring volgens fig. m of 112 is het nog mogelijk een
duidelijk onderscheid te maken tussen de capaciteit en de zelf inductie,
die tezamen de afstemfrequentie bepalen. Het electrische wisselveld
tussen de beide condensatorplaten en het magnetische wisselveld van
de „spoel" zijn ruimtelijk gescheiden. De electrische krachtlijnen lopen
tussen de condensatorplaten a en b (fig. m), zoals met de pijlen E
is aangegeven, terwijl de magnetische krachtlijnen concentrische

t
Fig. 113. Bovenaanzicht en verticale
doorsnede van een trilholte. L is een
lusje, waarmede de koppeling met
andere schakelelementen wordt be
werkstelligd.

Fig. 114. Horizontale en verticale
doorsnede van een cilindrische tril
holte. In de horizontale doorsnede zijn
enkele magnetische krachtlijnen (H)
en in de verticale doorsnede enkele
electrische krachtlijnen (E) getekend.
De dikte der getekende krachtlijnen
is evenredig met de ter plaatse heer
sende veldsterkte.

.
1
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cirkels zijn, waarvan H een voorbeeld
is. Bij een trilholte echter zijn de
electrische en magnetische velden niet
meer ruimtelijk gescheiden. Electrische
en magnetische krachtlijnen komen in
de gehele door de doos omsloten ruimte
voor. In fig. 114 zijn een aantal kracht
lijnen geschetst, waarbij met de dikte
van deze lijnen de sterkte van het veld Fig. 115. De richting en de
is aangegeven. Het magnetische veld is sterkte van de in de wand van een
cilindrische trilholte vloeiende
het sterkst aan de buitenzijde; het wisselstromen zijn met enkele
electrische veld is het sterkst in het lijnen aangegeven, waarbij de
midden. In fig. 115 is met een aantal dikte dezer lijnen evenredig is
met de stroomdichtheid.
lijnen de richting geschetst van de in
de wand vloeiende wisselstromen.
Hier is met de dikte van de lijnen de grootte van de stroomdichtheid
aangegeven. Deze is in de buitenwand het sterkst en neemt in het
boven- en ondervlak naar het middelpunt geleidelijk af.
Door het niet ruimtelijk gescheiden zijn van het electrische en mag
netische veld kan bij een trilholte ook moeilijk worden gesproken van
capaciteit en zelfinductie. Evenals bij een Lecher-systeem, waar beide
grootheden langs de gehele lengte aanwezig zijn, draagt in een tril
holte ieder gedeelte zowel tot de „zelfinductie" als tot de „capaciteit"
bij. De kwaliteitsfactor van een trilholte kan men dan ook niet
definiëren als het quotiënt co L/R, zoals dit bij „normale” kringen
gebruikelijk is. Een andere definiëring van dit begrip, die wel direct
op een trilholte kan worden toegepast, wordt verkregen door de
volgende redenering.
In een electrische kring, die in trilling is, is een bepaalde energie
aanwezig. Op een ogenblik, waarop de spanning aan de condensator
zijn maximale waarde heeft (en de stroom in de spoel nul is), bevindt
deze energie zich geheel in het electrische veld van de condensator.
Een kwart periode later is de stroom in de spoel maximaal en is de
spanning aan de condensator nul; op dit moment bevindt zich de
energie geheel in het magnetische veld van de spoel. Gedurende de
volgende kwart periode gaat de energie weer geleidelijk over naar het
electrische veld in de condensator, enz. Wordt geen nieuwe energie
toegevoerd, dus hebben we met een vrij uittrillende kring te maken;
dan gaat gedurende iedere periode een gedeelte van de energie ver
loren. Dit wordt in warmte omgezet, en, indien geen afscherming
aanwezig is, gedeeltelijk in de omringende ruimte uitgestraald. Men
kan nu berekenen, dat de verhouding van de totale in een vrij uit
trillende kring aanwezige energie W1 tot het bedrag AW, waarmede
de energie per halve periode vermindert, gelijk is aan i/n maal de
kwaliteitsfactor Q, dus:
Wi
(154)
n AW

fm
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Het bewijs van deze formule kan als volgt worden gegeven.
De wisselspanning op de condensator is voor te stellen door de formule
2L

V= V0e
sin co t,............................... (155)
waarbij V0 de spanning is, die bij de aanvang (t = o) op de condensator aan
wezig is, terwijl e het grondtal is van de natuurlijke logarithmen (e = 2,718 28 . ..).
Op de momenten, waarop deze spanning zijn amplitude bereikt (sin co t = + 1),
is de grootte hiervan:
R
2L 1

V1 = V0e
(156)
Een halve periode later, wanneer de condensatorspanning zijn amplitude in
tegengestelde richting heeft bereikt, is de spanning:
ÏL(t + 1/“r)
V2=V0e
(i57)
waarin T de trillingstijd is.
De energie, die op de beide beschouwde momenten in de condensator aan
wezig is, is Wx — Vjj C V\, resp. W2 = V2 C V2, zodat de relatieve ver
mindering van deze energie is
AW
W, —
2L
VaCvy» —V.CJV _
V22
= 1—e
•• (158)
W,
V12
W'i
V. C VS
Hiervoor kan ook worden geschreven:
R
T
R
r rj.
-------- jr(0 T
---r27r ƒ *
2 co L
2(0 L
AW
= 1 —e
= 1 —e
... (159)
Wx
waarin ƒ de frequentie is, dus ƒ T = 1. Daar de kwaliteitsfactor Q gelijk is
aan co L/R, is deze vorm gelijk aan:
n
AW
Q
= 1 —e
(160)
W,
Is Q zeer groot ten opzichte van n, wat practisch altijd het geval is, dan is n/Q
f

•

zeer klein; voor e —71IQ kan in dit geval met een zeer goede benadering
worden geschreven: 1—71/Q, zodat formule (160) wordt:
AW
n
(161)
W1
Q'
waaruit formule (154) volgt.
Volgens formule (154) kan nu ook bij een trilholte de kwaliteitsfactor
worden gedefinieerd. Daar zowel het magnetische veld als het electrische veld in de gehele omsloten ruimte aanwezig zijn, zal de energie
W1 in het algemeen ongeveer evenredig zijn met het volume van de
trilholte. Het energieverlies vindt hier uitsluitend plaats door warmte
ontwikkeling in de wanden. Daar de stroom alleen langs de
binnenzijde van de wanden vloeit in een laagje ter dikte van de indringdiepte ö (zie blz. 140) zal A W in eerste benadering evenredig zijn met
het oppervlak van de trilholte. Inderdaad kan worden berekend, dat
de kwaliteitsfactor bij benadering is gegeven door de formule;
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.* (162)
d
Oppervlak
Het is niet noodzakelijk, dat een tril
holte de vorm van een cilinder heeft.
Verschillende andere vormen worden in
de practijk toegepast. Men kan bv. ook
een kubusvormige doos als trilholte ge
bruiken. In dit geval is echter de stroom
dichtheid niet langs de gehele omtrek even
groot. In fig. 116 is de stroom langs het Fig. 116. Stroomverdeling in
oppervlak van een kubusvormige trilholte de wand van een kubische tril
Ook hier is weer de dikte
aangegeven met enkele lijnen, waarvan holte.
der getekende lijnen evenredig
weer de dikte evenredig is met de stroom
met de stroomdichtheid.
dichtheid. We zien hieruit, dat de stroom
dichtheid het grootst is in het midden van de zijwanden.
Behalve op de wijze, zoals die in het voorgaande is beschreven, kan
een trilholte nog op andere manieren in trilling geraken. Hierbij
treden geheel andere verdelingen van de electrische en magnetische
velden in de omsloten ruimte op als in fig. 114 is geschetst. Ook de
verdeling van stromen en spanningen langs het oppervlak is dan
anders. Soms dienen tegen het optreden van dergelijke ongewenste
trillingsvormen maatregelen te worden genomen, die bv. kunnen
bestaan in het aanbrengen van spleten in de wand op plaatsen, waar
ongewenste stromen lopen, of het aanbrengen in de trilholte van dunne
draden uit een materiaal met een hoge soortelijke weerstand.
Daar bij een dooskring of trilholte de stroom uitsluitend in een dun
laagje langs het binnenoppervlak vloeit is het voor het verkrijgen van
een grote waarde van de kwaliteitsfactor Q alleen van belang, dat dit
oppervlak uit een zo goed mogelijk geleidend materiaal bestaat. Het
geleidingsvermogen van het overige materiaal is hiervoor van geen
betekenis. Men kan bv. een dooskring of trilholte uit messing ver
vaardigen en de binnenzijde verzilveren.
6. Golfpijpen
In dit gedeelte willen we in het kort een methode beschrijven, waarop
bij zeer hoge frequenties vaak electrische energie wordt overgebracht
over afstanden, die groot zijn ten opzichte van een golflengte, bv.
van een zender naar een antenne of van een antenne naar een ontvanger.
Deze methode bestaat hierin, dat de electrische stromen vloeien in de
wanden van een geleidende buis, waardoor zich binnen in deze buis
electrische en magnetische velden vormen, die zich met een bepaalde
snelheid in de buis voortplanten. De doorsnede van de buis kan ver
schillende vormen hebben; in de practijk worden zowel cirkelvormige
als rechthoekige doorsneden gebruikt. Daar de werking van een der
gelijke z.g. golfpijp met rechthoekige doorsnede het eenvoudigst te
verklaren is, zullen we ons allereerst hiermede bezig houden.
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Een duidelijke voorstelling van de werkingswijze van een golfpijp kan
op twee manieren worden verkregen, nl. door uit te gaan van de electrische en magnetische velden, die zich binnen in de pijp bevinden,
of wel van de in de wand vloeiende stromen en de tussen verschillende
punten van de wand aanwezige spanningen. Wij zullen hier de laatst
genoemde methode volgen, daar deze het best aansluit bij de reeds hier
vóór gegeven behandeling van de lange leidingen en de Lechersystemen. Op blz. 128 zagen we, dat de voortplantingssnelheid van
een lopende golf, die zich langs een lange leiding beweegt, is gegeven
door de formule:
v=—

c

V

VLi Ci '

(163)

terwijl de golflengte X bedraagt:
2 tic

2 71

a>\/ £r/ar

ojy/LiCi

X=-

(164)

De snelheid v hangt dus o.a. af van de capaciteit per lengte-eenheid
tussen de geleiders.. Indien het diëlectricum tussen de geleiders uit
lucht bestaat, is de snelheid v gelijk aan de lichtsnelheid c. Wordt de
capaciteit C\ vergroot, bv. doordat de geleiders niet in lucht, doch
in een materiaal met een relatieve diëlectrische constante er, groter
dan 1, worden opgesteld, dan zal de voortplantingssnelheid van de
lopende golven langs de geleiders kleiner worden. (Variatie van de
afstand tussen de geleiders beïnvloedt de golflengte niet, daar hierbij
het product L\ C\ constant blijft; zie blz. 126.) Een verkleining van
de capaciteit per lengte-eenheid beneden de waarde, die deze capaciteit
bij opstelling van de geleiders in lucht heeft, is niet mogelijk, daar
geen materialen bestaan met een relatieve diëlectrische constante
kleiner dan i. Een effect, dat vrijwel overeenkomt met een dergelijke
verkleining van C1 zou echter kunnen worden verkregen door op regel
matige kleine afstanden tussen de beide geleiders spoelen te schakelen.
Bij de verklaring van de in lange leidingen optredende verschijnselen
verdeelden we de totale lengte in stukjes ter lengte Al en dachten we
ons de capaciteit van ieder van deze stukjes in het midden geconcen
treerd (fig. 97 en 98). Denken we ons nu parallel met ieder van deze
condensatoren C\Al een spoel met een zelfinductie LjAl (fig. 117),
dan zal de reactantie van de parallelschakeling van C\Al en L'/Al
gelijk zijn aan:
1
1

coL'

co CA Al

Is coL' > i/(oCif dan is deze reactantie negatief, dus zal deze over
eenkomen met een capaciteit C'iAl, die kleiner is dan C\AL In
formule (163) dient dan C\ te worden vervangen door
Ci' = Ci —i/(co2L')

(165)

1
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Fig. 117. Lange leiding, verdeeld in kleine
stukjes ter lengte AL De capaciteit van
ieder stukje C\ Al is in het midden ge
concentreerd gedacht. Door tussen de beide
geleiders op regelmatige afstanden spoelen
met een zelfinductie L'/Al aan te brengen,
wordt de voortplantingssnelheid en de golf
lengte van de lopende golven beïnvloed.

Fig. 118. Lange leiding, waarbij
op kleine afstanden Al tussen
de beide geleiders twee aan het
eind kortgesloten Lecher-systemen zijn bevestigd, waarvan de
lengte lx is.

De voortplantingssnelheid van de lopende golven wordt dus door het
aanbrengen van de genoemde spoelen groter.
Is ojL' < i/coCi, dan is C\ negatief, dus volgens formule (163) de
voortplantingssnelheid imaginair. In dit geval kan zich dus langs de
leiding geen lopende golf voortplanten. De grens, waarbij de voort
planting van een golf nog juist mogelijk is, ligt bij
oj

L' = 1 I(oj Cj)

(166)

(parallelresonantie van L'/Al en C\Al).
De zelfinductie L'/Al, die parallel is geschakeld met C\Al kan, in
plaats van door een spoel, ook worden gevormd door Lecher-systemen.
In fig. 118 is een transmissieleiding geschetst, waarbij op regelmatige
kleine afstanden Al telkens twee Lecher-systemen tussen de beide
draden zijn aangebracht. De zelfinductie L'/Al wordt nu gevormd
door de parallelschakeling van de beide op één plaats aangebrachte
Lecher-systemen. Wanneer voortplanting van een lopende golf juist
niet mogelijk is, moet volgens de formules (166) en (145) de lengte Z2
van deze Lecher-systemen zodanig zijn, dat:
1

co Cl Al

va/?ktg m 1

(167)

Is 7X kleiner dan de uit (167) volgende waarde, dan is ook de vervangingszelfinductie van de Lecher-systemen kleiner en kan zich dus
langs de leiding geen lopende golf voortplanten. Hoe kleiner de
afstand zlZ is, waarop de Lecher-systemen langs de lange leiding zijn
aangebracht, des te groter wordt volgens (167) tg lv Nadert Al tot
nul, dan nadert tg fi lx tpt 00, dus lx tot 1/i X. De verschillende Lechersystemen zijn dan samengevallen tot een buis met een rechthoekige
doorsnede (fig. 119), die men gewoonlijk een golfpijp (Engels: waveguide) noemt. Evenals bij een trilholte vloeien bij een golfpijp de
stromen in een dun laagje langs het binnenoppervlak en de electrische
en magnetische velden bevinden zich uitsluitend binnen de buis
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Fig. 119. Golfpijp met rechthoekige
doorsnede, die men zich ontstaan kan
denken door de in fig. 118 getekende
Lecher-systemen te laten samenvallen.
a)

e

Verloop der electrische
Fig. 121.
krachtlijnen in een dwarsdoorsnede van
een rechthoekige golfpijp voor een
veldverdeling, waarbij de electrische
veldsterkte zowel in horizontale als in
verticale richting een maximum ver
toont. De dikte der getekende kracht
lijnen is evenredig met de veldsterkte.

Fig. 120. Horizontale doorsnede (a)
en verticale doorsnede (b) door een
golfpijp. In a zijn enkele magnetische
krachtlijnen (H) en in b enkele elec
trische krachtlijnen (E) getekend,
waarbij de dikte dezer lijnen even
redig is met de veldsterkte.

Uitstraling van energie in de omringende ruimte vindt niet plaats,
waardoor in het algemeen de kwaliteitsfactor van een golfpijp groter
is dan die van een Lecher-systeem.
Is de breedte 2 kleiner dan een halve golflengte, dan is volgens hel
bovenstaande voortplanting van golven door een golfpijp niet mogelijk.
Er is dus een bepaalde maximale golflengte (minimale frequentie)
waarboven een golfpijp met een bepaalde breedte niet kan worden toegepast. Men spreekt hier van de grensgolflengte en de grensfrequentie.
Is de frequentie groter dan de grensfrequentie, dan kan zich door een
golfpijp een golf voortplanten, waarbij tussen boven- en onderwand
wisselspanningen aanwezig zijn. Deze zijn het sterkst in het midden
van de buis, immers de Lecher-systemen, waaruit we ons de golfpijp
opgebouwd hebben gedacht, zijn aan het eind kortgesloten, zodat aan
deze einden, die de zijwanden van de golfpijp vormen, geen spanning
tussen boven-en onderzijde aanwezig kan zijn (verg. fig. 101). De elec
trische krachtlijnen zullen dus als rechte lijnen tussen boven- en onder
vlak verlopen, waarbij de veldsterkte in het midden van de pijp het
grootst is. In fig. 120b zijn enkele electrische krachtlijnen getekend,
waarbij weer met de dikte van de lijnen de veldsterkte is aangegeven.
Evenals in een trilholte zijn de magnetische krachtlijnen gesloten
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krommen; in fig. 120a zijn ook hiervan enkele lijnen getekend. Bij de
voortplanting van golven in de golfpijp verplaatst zich dit gehele
„patroon” in de lengterichting. Het geheel vertoont enige overeen
komst met de voortplanting van electro-magnetische golven in de vrije
ruimte, doch in een golfpijp is het gehele electro-magnetische golf
verschijnsel tussen geleidende wanden „opgesloten”. Volgens (163) en
(165) is in een golfpijp de voortplantingssnelheid groter dan de licht
snelheid, terwijl volgens (164) en (165) de golflengte van de electromagnetische golven in de pijp groter is dan die in de vrije ruimte.
Volgens het bovenstaande is de grensgolflengte gelijk aan tweemaal
de breedte van de golfpijp. Bij grotere golflengten kan geen voort
planting van golven in de buis plaats hebben. Noemen we de grens
golflengte Afe, de golflengte, die bij een bepaalde frequentie (hoger
dan de grensfrequentie) in de golfpijp optreedt, Ag, en de overeen
komstige golflengte in de vrije ruimte X, dan is uit (164) en (165)
de volgende formule af te leiden:
X2
—— I
(168)
Hieruit blijkt o.a. het reeds eerder genoemde feit, dat voor X = X^
de golflengte Xg in de golfpijp oneindig groot is.
In een golfpijp kunnen zich ook electro-magnetische golven voort
planten, waarbij de verdeling van de electrische en magnetische velden
een geheel andere is dan de in fig. 120 voorgestelde. Als voorbeeld
is in fig. 121 het verloop voorgesteld van de electrische krachtlijnen
in een dwarsdoorsnede van een rechthoekige golfpijp, waarbij de veld
sterkte niet alleen in horizontale, doch ook in verticale richting een
maximum vertoont.
Het is niet noodzakelijk, dat de doorsnede van een golfpijp rechthoekig
is; ook in buizen met een andere doorsnedevorm kunnen zich electromagnetische golven voortplanten. Zo worden bv. ook vaak golf
pijpen met een cirkelvormige doorsnede gebruikt. In fig. 122 is het
verloop van de electrische krachtlijnen
in een ronde golfpijp geschetst bij
één der wijzen, waarop in een derge
lijke pijp overdracht van electro-mag
netische golven kan plaats vinden.
Er zijn hier ook veldverdelingen mo
gelijk, waarbij de magnetische of de
electrische krachtlijnen concentrische
cirkels zijn.
Het opwekken van electro-magnetische
golven in een golfpijp kan geschieden
op manieren, die geheel analoog zijn Fig. 122. Verloop der electrische
in een dwarsdoor
met de wijzen, waarop dergelijke golven krachtlijnen
snede van een ronde golfpijp.
in de vrije ruimte worden verkregen. De dikte der lijnen is even
Men kan in de pijp een geleidende
redig met de veldsterkte.

152

III.D.6-E.I

draad opstellen, waardoor een hoogfrequente wisselstroom vloeit.
Deze draad doet dan als „antenne” dienst. Ook kan men een lusje
(spoeltje van één winding) in de golfpijp aanbrengen. De over
gebrachte energie kan aan het andere einde van de golfpijp weer in
een draad of een lusje worden „opgevangen”.
Wordt in een golfpijp loodrecht op de lengte-as een geleidende wand
aangebracht, dan treedt hieraan reflectie van de electro-magnetische
golven op. Evenals dit bij een aan het eind kortgesloten Lecher-systeem
het geval is, ontstaan nu staande golven. Door een kort gedeelte van
een golfpijp tussen twee geleidende wanden in te sluiten wordt een
trilholte verkregen. De verdeling van de electrische en magnetische
wisselvelden in een trilholte kan dus ook worden onderzocht, door
niet, zoals we in het voorgaande deden, uit te gaan van de wissel
spanningen en wisselstromen in een dooskring, doch van de electromagnetische wisselvelden in een aan beide zijden afgesloten korte
golfpijp. Ook langs deze weg kan een goede voorstelling van de ver
schillende trillingswijzen van een trilholte worden verkregen.

E
OVERGANGSVERSCHIJNSELEN
Tot nu toe hebben we het gedrag van verschillende ketens beschouwd
onder invloed van spanningen, waarvan we stilzwijgend hebben aan
genomen, dat zij doorlopend werken en altijd aanwezig zijn geweest.
Zowel bij het inschakelen als bij het uitschakelen van een spanning,
hetzij een gelijkspanning of een wisselspanning, treden echter over
gangsverschijnselen op; de stromen en spanningen in de aangesloten
keten nemen niet terstond hun eindwaarde aan, doch bereiken deze
pas na een zekere tijd. Deze tijd is zo kort, dat men daar in vele ge
vallen niets van bemerkt. Doch er zijn gevallen, waarbij men met
deze overgangsverschijnselen wel degelijk rekening moet houden. We
willen deze verschijnselen thans nader beschouwen voor enkele een
voudige gevallen.
1. Weerstand aangesloten op een gelijkspanning
of wisselspanning
. Sluiten we een weerstand aan op een gelijkspanning of een wissel
spanning, dan zal op ieder ogenblik, volgens de wet van Ohm, de stroom
evenredig zijn met de spanning, zodat van enig overgangsverschijnsél
geen sprake is. Sluiten we in de schakeling van fig. 123a de schake
laar S op het ogenblik t = o, dan zal de batterijspanning steeds de
waarde V0 hebben, zowel voor positieve als voor negatieve waarden
van t. Zolang de schakelaar S open is, d.w.z. t < o, is de stroom nul.
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Fig. 123. a. Een weerstand aangesloten op een gelijkspanning,
b. De batterijspanning V en de stroom I indien de keten wordt
gesloten als t = o en weer wordt verbroken als t = tx.

a)

b)

n

Fig. 124. a. Een weerstand aangesloten op een wisselspanning V.
b. De spanning V en de stroom / indien de keten wordt gesloten
als t — o en weer wordt verbroken als t = tv.
Op het ogenblik t = o bereikt de stroom plotseling de waarde I = V0jR
(fig. 123b) en behoudt deze waarde zolang S gesloten blijft. Opent
men de schakelaar enige tijd later, nl. als t = tlf dan zal op dit ogen
blik de stroom weer nul worden.
Vervangt men de batterij door een wisselspanningsgenerator (fig. 124a),
dan geeft fig. 124b het verloop van de generatorspanning V en van
de stroom I. Ook in dit geval treedt geen overgangsverschijnsel op.
2. Weerstand en condensator in serie,
aangesloten op een gelijkspanning
Sluiten we een weerstand en een condensator in serie aan op een
gelijkspanning, waarbij we onderstellen, dat de condensator op het
ogenblik van inschakelen ongeladen is (fig. 125a), dan is de stroom
nul zolang de schakelaar S niet gesloten is. Sluit men nu S op een
bepaald ogenblik, waarop we t = o stellen, dan zal na het sluiten
van de schakelaar op ieder ogenblik de som van de spanningen F#
over R en Vq over C gelijk zijn aan de batterijspanning V0, dus:

Vr + VC = tV
Voor t = o is V c nog nul, dus is V# = V0, derhalve I = VJR.

154

III.E.2
v0
b)

s
VR

v0_

+

o
Yö

v„l 4 R

c)

1

vo

T- ïh

o

T»RC

V0

a)

d)

Vc)
o

Ta RCa

Fig. 125. a. Een weerstand en een condensator in serie aan
gesloten op een gelijkspanning, b. De batterijspanning. c. De
stroom door en de spanning over de weerstand, d. De spanning
over de condensator als functie van de tijd.

Op het eerste ogenblik gedraagt de condensator zich dus als een kort
sluiting. Zodra echter stroom vloeit, vloeit er een lading door R,
die op de bovenste condensorplaat terecht komt, doch niet verder kan.
Een even grote lading vloeit van de onderste condensorplaat in de
richting van de batterij. De condensator wordt dus opgeladen. Daardoor
zal tussen de condensatorplaten een spanning Vc ontstaan (Q
CVc
of Vc = QIC), met een polariteit zoals in fig. 125a aangegeven. De
spanning over de weerstand R is V0 — Vq, zodat de stroom door de
weerstand (V0— Vc)IR is geworden, dus kleiner dan in het begin.
Deze stroom laadt de condensator verder op, met het gevolg, dat Vq
steeds groter, doch I steeds kleiner wordt. Daar I steeds kleiner
wordt, neemt Vq steeds langzamer toe. Tenslotte (eigenlijk pas vol
komen na een oneindig lange tijd) is Vq = V0 geworden, en I = o,
zoals fig. 125c en d aangeeft. Een nauwkeurige berekening, waar we
niet nader op ingaan, leert, dat men de stroom als functie van de tijd
kan voorstellen door:
I — Ya p — t/R C
R
en de condensatorspanning door:
vc= Vo(i — e-‘^c).
Hierin stelt e het .grondtal van het natuurlijke logarithmenstelsel voor.
Voor t = o is e tl^ C = e—o _
dus is inderdaad I = V0/R en
Vc = o. Voor positieve waarden van t neemt e *JR c af; voor
Zeer grote waarden van t nadert e
c tot nul en nadert dus I
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tot nul en Vq tot V0. De snelheid, waarmee I afneemt en Vq toeneemt,
hangt af van het product van R en C.
^°' \ dus tot op i/e -de deel
Is t = R C, dan is I = —'•

0,37) van

de beginwaarde gevallen. Men noemt R C = T de tijdconstante der
schakeling, ook wel de relaxatietijd. Men vindt deze tijd T in secunden
als men R uitdrukt in ohms en C in farads. Is bv. R = 1 MQ en
C = 1 //F, dan is T = io6 ♦ io-6 = 1 sec. In 1 sec bereikt de condensatorspanning dan 1 — 1 je ^ 0,63 maal de eindwaarde; na 4,6 sec
o*99 maal de eindwaarde.
3. Ontlading van een condensator over een weerstand
Onderstel nu een condensator met een capaciteit C, die geladen is
tot een spanning V0. Sluiten we deze condensator over een weerstand R
(fig. 126a), dan zal door R een stroom I vloeien, waardoor de conden
sator geleidelijk wordt ontladen. Op het ogenblik, dat we de keten
sluiten, stellen we t = o. Het eerste ogenblik is de stroom I = VJR.
Doch door het vloeien van deze stroom verliest de condensator een
gedeelte van zijn lading, waardoor zijn spanning afneemt. Doch als
deze spanning afneemt, neemt ook de stroom af. Zowel de spanning
als de stroom dalen geleidelijk tot nul; eerst snel, later steeds lang
zamer, zoals in fig. 126b voorgesteld. Strikt genomen zullen stroom
en spanning pas na een oneindig lange tijd nul geworden zijn; practisch speelt het gehele verschijnsel zich echter af in een zeer korte
tijd, waarna de stroom en de spanning zo klein zijn geworden, dat
men ze niet meer kan waarnemen. Men kan de ontlaadstroom op
dezelfde wijze voorstellen als de laadstroom:
^0

1 ~R e — t/R C.;
de condensatorspanning heeft nu tijdens het ontladen hetzelfde ver
loop als de de stroom:
—t/R C.
VC= V0e
VC

''o

• s

0.37V0
T=RC

Fig. 126. a. Ontlading van
een condensator over een
weerstand; b. Verloop van
de stroom en de spanning
tijdens de ontlading.

°.37 f
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b) °
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T=RC
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4. Weerstand en zelfinductie in serie aangesloten
op een gelijkspanning
Sluit men een weerstand R en een zelfinductie L in serie aan op een
gelijkspanning V0 (fig. 127a), dan zal er een stroom gaan vloeien in
de keten. Deze stroom kan niet plotseling van grootte veranderen.
Tussen de uiteinden van de zelfinductie ontstaat een spanning Vl =
= —L dl/dt [zie form. (2)], zodanig gericht, dat de batterij spanning
wordt tegengewerkt. Deze spanning is evenredig met de snelheid,
waarmee de stroom verandert. Bij een plotselinge verandering van de
stroom zou deze spanning dus oneindig groot worden. Dit is niet
mogelijk, daar deze spanning steeds kleiner moet blijven dan de
batterij spanning V0. De stroom verandert dus geleidelijk van waarde
en is dus het eerste ogenblik nul. Als de stroom nul is, ontstaat er
geen spanningsverlies over de weerstand R, zodat de spanning over
de zelfinductie het eerste ogenblik gelijk is aan de batterijspanning V0.
De stroom zal geleidelijk van de waarde nul af toenemen, waardoor
over de zelfinductie een spanning zal ontstaan, tegengesteld gericht
aan de batterijspanning, zodat de resulterende spanning over de zelf
inductie afneemt. Dit volgt ook uit het feit, dat deze toenemende
stroom een toenemend spanningsverlies over de weerstand R ver
oorzaakt. Hoe meer de stroom toeneemt, des te groter wordt het
spanningsverlies over R en des te kleiner de resulterende spanning
over L. Dit gaat zo door tot de stroom de waarde VJR heeft bereikt.
Dan is de spanning Vl over L nul geworden. Fig. 127b geeft het
verloop van I en Vjr, weer. In formule uitgedrukt:

en
VL = V0e

\

-t/T

waarin T — L/i?. Men noemt ook nu weer T de tijdconstante of de
relaxatietijd van de keten.
VL

T=L/r

vo

a)

Fig. 127. a. Een weer
stand en een zelfinductie
in serie aangesloten op
een gelijkspanning; b. De
spanning over de zelf
inductie en de stroom als
functie van de tijd.
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Vcj

a)

b)

Fig. 128. a. Ontlading van een condensator over de serieschakeling van een
weerstand en een zelfinductie; b. De condensatorspanning en de stroom als
functie van de tijd als R/2 L ^ i/VL C; c. De condensatorspanning en de
stroom als functie van de tijd als R/2 L < i/y/L C.

'5. Ontlading van een condensator over een weerstand
en een zelfinductie in serie
Laadt men een condensator op tot een spanning V0 en ontlaadt men
deze daarna over de serieschakeling van een zelfinductie en een
weerstand (fig. 128a), dan zal in de eindtoestand de condensator
ongeladen zijn en spanningsloos, terwijl de stroom dan nul zal zijn.
Voor het echter zover is, speelt zich een overgangsverschijnsel af,
waarvan de aard verschillend is, afhankelijk van de waarden van
R, L en C. De berekening hiervan zou ons te ver voeren; we willen
volstaan met het mededelen der resultaten.
Indien R/2 L > .i/yT C, verlopen de condensatorspanning en de
stroom door de keten zoals fig. 128b aangeeft. De condensatorspanning
verloopt ongeveer zoals bij ontlading over een weerstand. De stroom
neemt geleidelijk van nul af toe (daar de keten een zelfinductie bevat,
kan de stroom niet plotseling veranderen, daar in dat geval de span
ning aan de zelfinductie oneindig groot zou worden), bereikt een
maximum en neemt daarna af tot nul. Laat men in dit geval L en C
onveranderd, dan zal bij grotere waarde van R de condensator lang
zamer ontladen; de stroom is daarbij kleiner en het duurt langer voor
de stroom en de condensatorspanning practisch verdwenen zijn.
Is R/2 L < i/'y/L C, dan verlopen de condensatorspanning en de
stroom zoals fig. 128c aangeeft. Er ontstaat een trilling, waarvan de
amplitude geleidelijk tot nul afneemt. De frequentie van deze trilling
is echter constant; de afstanden der nuldoorgangen in fig. 128c zijn
gelijk. Deze frequentie is:___________
1/

1

R2

LC
4 L2
Men noemt dit de eigenfrequentie van de keten; het is de frequentie,
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waarmee de stroom in de keten (en bijgevolg ook de condensator spanning) trilt, indien er geen uitwendige spanning op de keten
werkt, doch de keten aan zichzelf wordt overgelaten nadat éénmaal
aan de condensator een lading is gegeven. Men noemt dit de vrije
trilling. De eigenfrequentie van de keten is kleiner dan de resonantie frequentie (o0 = i/VL C. Indien de weerstand van de keten klein is
(/?/2 L << iIVL C), is het verschil tussen co0 en a>e niet groot.
In het tussengelegen geval, als namelijk i?/2L = i/\/L C, is
coe = Vi/L C — i?2/4 L2 = o en verloopt de ondading nog juist zoals
fig. 128b aangeeft. Men spreekt dan van een kritisch gedempte keten.
6. Weerstand, zelfinductie en capaciteit in serie aangesloten
op een gelijkspanning
Sluit men een keten, bestaande uit een weerstand R, een zelfinductie L
en een capaciteit C in serie, aan op een gelijkspanning V0 (fig. 129a),
dan zal, evenals in het voorgaande geval, de stroom niet plotseling

t

vo

vc
vo

o
1
o

c)

.

Fig. 129. a. Een weer
stand, een zelfinductie
en een condensator in
serie aangesloten op
een gelijkspanning;
b. De condensatorspanning en de stroom
als functie van de fre
quentie voor een meer
dan kritisch gedempte
keten; c. De condensatorspanning en de
stroom als functie van
de frequentie voor een
minder dan kritisch
gedempte keten.
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veranderen, doch geleidelijk aan van de waarde nul af toenemen.
Na voldoend lange tijd zal de stroom weer nul zijn geworden en de
condensatorspanning Vq de waarde V0 hebben aangenomen. De
wijze, waarop zich het overgangsverschijnsel afspeelt, hangt weer af
van de waarden van R, L en C. Is de keten meer dan kritisch ge
dempt, dus is R/2 L > 1IVL C, dan verlopen de stroom I door de
keten en de condensatorspanning V q zoals fig. 129b aangeeft. Is de
keten minder dan kritisch gedempt, dan verlopen de stroom I en de
spanning V q volgens fig. 129c. In dit laatste geval is de frequentie
weer de eigenfrequentie van de keten, nl. coe = Vi/L C — R214 L2.
De trilling is weer gedempt, op dezelfde wijze als in het voorgaande
geval.
7. Weerstand en capaciteit, aangesloten op een wisselspanning
Sluiten we een weerstand en een capaciteit aan op een wisselspanning
(fig. 130?.), door de schakelaar S te sluiten, dan stellen we t — o
op het ogenblik van sluiten. De wisselspanning stellen we voor door
V1
Fmsin(aW + y>) (fig. 130b), zodat de spanning op het ogen
blik, v/aarop we de schakelaar sluiten, Vm sin y> bedraagt. Op het
eerste ogenblik zal de stroom I = {Vm/R) sin y zijn, op dezelfde wijze
als bij het aansluiten op een gelijkspanning V0 de stroom begon met
de waarde V0/R. De condensator wordt door deze stroom geladen,
waardoor de condensatorspanning Vq begint toe te nemen van de
waarde nul af. Lange tijd na het sluiten van de keten bereikt de stroom

*s
V

©

«Th
d)

Fig. 130. a. Een weerstand en een condensator in serie aangesloten op een
wisselspanning; b. De generatorspanning als functie van de tijd; c. De conden' satorspanning als functie van de tijd; d. De stroom als functie van de tijd.
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de waarde (V^JZ) sin (co t + y) + 93) en de condensatorspanning de
waarde
1
Vm
1
enrg<7' =
cos (cot + y* + cp), waarbij Z
RcoC'
Z CO C
co2 C2
zoals reeds onder A.7 is afgeleid. Doch gedurende de eerste tijd na het
sluiten van de keten verlopen de condensatorspanning Vq en de stroom
1 zoals in fig. 130c en d is aangegeven;
— t/RC 1
Vm
vc — Z CO C cos (co t -f- y) 4- cp) — cos (y) + cp) e

=)/V

1

I—

(

\ t/RCï

< sin {co t -f- y> + cp) + R^CCOsiv + V)e

Z \

8. Weerstand en zelfinductie, aangesloten op een wisselspanning
Sluit men een weerstand en een zelfinductie in serie aan op een wissel
spanning V = Vm sin (co t
yi) op het ogenblik t = o (fig. 131a), dan
zal de stroom slechts geleidelijk van waarde kunnen veranderen,
evenals in het geval, wanneer we deze keten aansluiten op een gelijk
spanning (fig. 127). De stroom neemt dus van de waarde nul af ge
leidelijk toe, en zal na voldoend lange tijd de waarde
Vm
1 = 2“ sin (co t -\- y) — cp)

v

© 'I
o
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c)

Fig. 131. a. Een weerstand en een zelfinductie in serie aangesloten op een
wisselspanning; b. De generatorspanning als functie van de tijd; c. De stroom
door de keten als functie van de tijd.
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hebben aangenomen, zoals reeds onder A.4 is afgeleid, waarbij Z =
= V R2 + co2 L2 en tg (p = co L//?. Doch de eerste tijd na het
sluiten van de keten verloopt de stroom zoals fig. 131c aangeeft. In
formule uitgedrukt:
^ sin (co t -f xp — <p) — sin (xp — (p) e

I

j.

Hierin hangt y> af van het ogenblik, waarop de keten wordt ingeschakeld,
terwijl rp afhangt van de keten (tg (p = co LjR). Het overgangsverschijnsel
is samengesteld uit een term, die het uiteindelijk verloop van de stroom
aangeeft, en een term, die steeds hetzelfde teken heeft en geleidelijk
tot nul afneemt. De snelheid, waarmee deze laatste term tot nul
nadert, hangt weer af van de tijdconstante T = LjR.
9. Weerstand, zelfinductie en capaciteit aangesloten op een
wisselspanning
Sluit men een weerstand R, een zelfinductie L en een capaciteit C
in serie aan op een wisselspanning V = Vmsin (a> t -f- xp) (fig. 132a),
dan zal de stroom, wegens de aanwezigheid van een zelfinductie, niet
plotseling kunnen veranderen en zal dus geleidelijk van nul af toe
nemen. De condensator wordt dus ook geleidelijk aan geladen, zodat
de condensatorspanning Vq ook begint met Vq = o. Lange tijd na
het sluiten van de keten heeft de stroom de waarde:
I = -^jr sin (co t -f ip — (p),
zoals reeds onder A.10 is afgeleid. De eerste tijd na het sluiten van
de keten vindt weer een overgangsverschijnsel plaats.
Hoe het verloop van de stroom en van de condensatorspanning als
functie van de tijd zal zijn, hangt er van af, of R/2 L groter of kleiner
is dan 1 jy/L C en in dit laatste geval of de generatorfrequentie co
groter of kleiner is dan de eigen frequentie van de keten en bovendien
van de fase, die de generatorspanning bezit op het ogenblik van
0s
R
V

O

'I
lT

a)

/

b)

Fig. 132. a. Een weerstand, een zelfinductie en een condensator in serie aange
sloten op een wisselspanning; b. De stroom door de keten als functie van de tijd.
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inschakelen. Als voorbeeld geeft fig. 132b het verloop van de stroom
als functie van de tijd voor een geval, waarbij R/2 L<<il\/L C,
de generatorfrequentie co kleiner is dan de eigenfrequentie van de keten
en de keten wordt ingeschakeld juist op het ogenblik, dat de generatorspanning door nul gaat.

F
TRANSFORMATOREN
1. Inleiding
In hfdst. III.B zijn gekoppelde ketens besproken, waarbij in het bij
zonder aandacht is geschonken aan de gekoppelde keten zoals zij bv.
in het middenfrequent deel van een ontvanger worden gebruikt. Daar
bestaat ieder der gekoppelde ketens uit een spoel, een condensator
en een weerstand. Men kan dergelijke gekoppelde ketens beschouwen
als een transformator. Er zijn echter ook andere transformatoren in
gebruik, die we thans nader zullen beschouwen.
We bedoelen hier in het bijzonder transformatoren, die bestaan uit
een gesloten ijzercircuit, ook wel ijzerkern genoemd, waarop twee
(soms meer) wikkelingen zijn aangebracht, ieder bestaande uit een
gewoonlijk groot aantal windingen. Een dezer wikkelingen, die de
primaire wikkeling wordt genoemd, wordt aangesloten aan een wissel
spanning; aan de andere, de secundaire wikkeling, wordt een impe
dantie, in vele gevallen een weerstand, aangesloten. Dergelijke trans
formatoren treft men aan in de sterkstroomtechniek, doch ook in de
radiotechniek. Bij de eerstgenoemde toepassing is het doel gewoonlijk,
de wisselspanning met een frequentie van 50 Hz te verhogen of te ver
lagen; in de radiotechniek moet in vele gevallen een groot frequentiegebied, bv. van 50 tot 10 000 Hz, worden overgedragen, waarbij ook
tevens de spanning moet worden verhoogd of verlaagd.
In fig. 133 is een transformator met ijzerkern schematisch voorge
steld. Eenvoudigheidshalve zijn de
beide wikkelingen op verschillende
benen van de ijzerkern getekend,
U
hoewel in de meeste gevallen ieder
der wikkelingen over beide benen is
v2
verdeeld. Ook zijn transformatoren
o
T
met drie benen in gebruik (fig. 134),
waarbij beide wikkelingen gewoonlijk
op het middelste been zijn aange
Fig* 133* Schematische voorstelling bracht. Constructieve bijzonderheden
van een transformator, primair aan
gesloten aan een wisselspanning Vx vindt men in Deel 3, hfdst. VI.D.
De natuurkundige beginselen, waarop
en secundair onbelast.

m
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de werking van de transformator berust,
zijn besproken in Deel 1.
De spanning V1 van de wisselstroom[
generator, die aan de primaire klemmen
is aangesloten, en die we sinusvormig
T>
onderstellen, veroorzaakt een stroom Iv
Deze stroom veroorzaakt een magne
tisch veld, waarvan de krachtlijnen vrij
wel geheel door het ijzer lopen (zie de
1 \
streeplijn in fig. 133), daar de rela
tieve permeabiliteit van het ijzer veel
groter is dan die van de lucht. Voor
lopig zullen we eenvoudigheidshalve Fig. 134. Transformator met
drie benen, de zg. mantelonderstellen, dat alle krachtlijnen door
transformator.
het ijzer lopen. De secundaire wikke
ling omvat dus hetzelfde aantal kracht
lijnen als de primaire.
De primaire wikkeling kan men be
schouwen als een grote zelfinductie L1
Iq WLi
met een kleine weerstand r1 in serie.
Men kan, indien de secundaire keten
open is, voor de primaire keten een
Io r1
vectordiagram tekenen zoals in fig. 135
Io
is voorgesteld (vergelijk fig. 17). Bij Fig. 135. Vectorvoorstelling van
een transformator is vrijwel steeds de primaire spanning en stroom
r1 < <co Llt zodat de spanning 70 co Llt
voor de transformator van
fig. 133.
die door het wisselende magnetische
veld wordt opgewekt, vrijwel gelijk is
aan de aangelegde spanning Vx. Het aantal windingen van de
primaire wikkeling noemen we nx; dat van de secundaire wikke
ling n2. In ieder der primaire windingen wordt een even grote spanning
opgewekt, omdat iedere winding dezelfde magnetische flux omvat.
De in één winding geïnduceerde spanning is dus VJn^ In ieder der
secundaire windingen wordt dus ook een spanning
geïnduceerd;
tussen de secundaire klemmen verkrijgt men dus de spanning:
v2 = (njrij) Vx.
De primaire en de secundaire spanning verhouden zich dus als de
aantallen windingen. We noemen n-Jn2 = t de transformatieverhouding.
Uit fig. 135 blijkt, dat 70 en V1 vrijwel 90° in fase verschillen. Is
V1 = Vim sin co t, dan is bij benadering I0 = — (Vim/co LJ cos co t.
In het ijzer ontstaat een magnetische flux 0, evenredig en in fase
met de stroom. Deze flux, die evenals de stroom sinusvormig met de
tijd verandert, is in fig. 136 voorgesteld door een verticale vector. De
in de primaire wikkeling geïnduceerde spanning is Ex = 70 co Llt
go° voor bij de stroom, en is in fig. 136 voorgesteld door een naar
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links gerichte vector. De uitwendige
spanning V1 (de klemspanning) moet
evenwicht maken met deze geïndu
ceerde spanning en het optredende
spanningsverlies I0 rP Men kan het
V,
Iorl
vectordiagram dus voltooien zoals
e2 = v?
in fig. 136 is aangegeven. Gemaks
E, = I0ioU
halve zullen we voorlopig onder
Fig. 136. Vereenvoudigde vectorstellen,
dat het aantal secundaire
voorstelling voor een onbelaste
windingen gelijk is aan het aantal
transformator.
primaire. De secundaire spanning V2
is dan gelijk aan I0a> L1. In fig. 136
1.
is de vector, die V2 voorstelt, naar
h
rechts getekend. Daar in ons geval
door de secundaire wikkeling geen
stroom vloeit, is de secundaire klem
spanning V2 gelijk aan de in de
secundaire wikkeling geïnduceerde
Fig. 137. Transformator, secundair spanning E2.
belast met een weerstand i?2.
Onderstel nu, dat de secundaire keten
wordt gesloten door een weerstand R2
(fig. 137). Dan vloeit door de secun
$
daire wikkeling een stroom /.>, even
redig aan en in fase met V2. Deze
stroom veroorzaakt een magnetische
12 ^2 =Vg |2 r2
flux 02 evenredig met I2. Daardoor
1;
E?
zou de totale flux veranderen en dus
Fig. 138. Vereenvoudigde vector- ook de in de wikkelingen geïndu
voorstelling voor een belaste
ceerde spanning, die met de aange
transformator.
legde spanning Vx evenwicht moet
maken. Het gevolg is, dat dit even
wicht wordt verstoord, waardoor de primaire stroom met een bedrag IY'
verandert, even groot doch ten opzichte van het magnetische veld tegen
gesteld gericht als I2, waardoor het evenwicht weer wordt hersteld.
Nemen we een ogenblik aan, dat het ons gelukt, de primaire span
ning V1 zo te veranderen, dat de magnetische flux 0 onder alle om
standigheden dezelfde blijft. Dan kunnen we voor dit geval het
vectordiagram van fig. 138 tekenen. De vector, die 0 voorstelt, is
dezelfde als in fig. 136. Daaruit volgt, dat de spanningen Ex en E2,
die in de wikkelingen worden geïnduceerd, ook dezelfde zijn. De
secundaire stroom I2 is in fase met E2. Het spanningsverlies in de
secundaire wikkeling is I2 r2; de secundaire klemspanning V2 is
.I2R2 = E2 —12 r2. De primaire stroom Ix bestaat uit twee compo
nenten: de stroom I0, die ook reeds in het geval van fig. 136 aanwezig
was, en de stroom //, even groot als I2, doch ten opzichte van het
magnetische veld tegengesteld gericht aan 72. De primaire klem
spanning V1 is de som van de geïnduceerde spanning Ex en het
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spanningsverlies Ix rx in fase met Ix. De primaire klemspanning is in
dit geval (fig. 138) dus een weinig groter dan de klemspanning in het
voorgaande geval (fig. 136). Het verschil is echter gering, indien,
zoals dikwijls het geval is, I0<< Ix tnl1r1 <<Elf dus de weerstand
van de primaire wikkeling klein.
Zien we af van de kleine stroom /0, die gewoonlijk weinig invloed
heeft op de grootte van Iv daar 70 en // 90° in fase zijn verschoven
en dus in het vectordiagram van fig. 138 loodrecht op elkaar staan,
en verwaarlozen we bovendien de weerstanden der wikkelingen zelf,
die in de regel klein zijn ten opzichte van R2, dan blijkt, dat de
primaire en de secundaire stroom gelijk zijn, evenals de primaire en
de secundaire spanning. De wisselstroomgenerator, die aan de primaire
wikkeling is aangesloten, levert dus dezelfde stroom als wanneer de
weerstand R2 zonder transformator direct op deze generator was
aangesloten. De impedantie, die men aan de primaire transformatorklemmen meet, is dus eveneens R2. Doch zijn de aantallen windingen
n1 en n2 ongelijk, dan is:
E2 = (njrij) Ex en I2 = E2/R2 = (n2lnx) (EJRJ.
De stroom Ix moet een even sterk magnetisch veld veroorzaken als I2
(tegengesteld gericht). Daar het magnetische veld evenredig is met
de stroom en met het aantal windingen, is Ix' nx = I2 n2, dus Ix =
=
/2. De primaire en de secundaire stroom verhouden zich dus
omgekeerd als de aantallen windingen. Daar I2 = (njrij) (EJR2) volgt
hieruit Ix = (n2jn^2 (EJR2), dus de impedantie, die men aan de pri
maire klemmen meet, is Zx = E.x\lx = (rijn*)2 R2. De transformator
transformeert dus de spanning, de stroom en de impedantie.
De primaire en de secundaire spanning zijn evenredig met de aantallen
windingen; de primaire en de secundaire stroom zijn omgekeerd evenredig
met de aantallen windingen; de primaire en de secundaire impedantie
zijn evenredig met het kwadraat van de aantallen windingen.
Hierbij is de invloed van de „nullaststroom” I0, ook wel „magnetiseringsstroom” genoemd, en van de weerstanden der wikkelingen ver
waarloosd. Ook bij ongelijke aantallen windingen kan men het vector
diagram van fig. 138 gebruiken, mits men achteraf de secundaire
spanning vermenigvuldigt met n2lnlt de secundaire stroom met njn2
en de weerstand R2 met (njnj2.
Uit het voorgaande volgt, dat met de juist genoemde verwaarlozingen
het vermogen, dat in de weerstand R2 in warmte wordt omgezet,
even groot is als het vermogen, dat de wisselstroomgenerator levert.
De transformator verbruikt dus geen vermogen. Maakt men deze ver
waarlozingen niet, dan blijkt, dat de generator behalve het vermogen,
dat in R2 in warmte wordt omgezet, ook nog het vermogen levert,
dat in de transformatorwikkelingen in warmte wordt omgezet, nl.
ij2 rx -f I22 r2. Dit vermogen noemt men de „koperverliezen”. Er
treden bovendien nog „ijzerverliezen” op ten gevolge van de magne
tische hysteresis en de wervelstromen, die in het ijzer vloeien (zieDeeli).
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Fig. 139.
Vectorvoorstelling
voor een onbelaste transformator
met inachtneming van de ijzer
verliezen.
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Vectorvoorstelling
voor een belaste transformator
met inachtneming van de ijzerverliezen.
Fig.

140.

Deze ijzerverliezen zijn vrijwel niet afhankelijk van de grootte van de
belastingsweerstand R2, dus treden ook op bij een secundaire onbe
laste transformator (fig. 133), daar de ijzerverliezen afhangen van het
magnetische veld, dat vrijwel niet afhangt van de stroom, maar van
de spanning. De koperverliezen zijn echter bij een onbelaste trans
formator zeer gering en nemen toe met de secundaire stroom.
Het vermogen, dat men ijzerverliezen noemt, moet worden geleverd
door de wisselstroomgenerator. De nullaststroom 70 bevat dus behalve
de „wattloze” magnetiseringsstroom 7W1 een „wattcomponent” 7W in
fase met de generatorspanning. Fig. 136 behoeft dus een correctie,
zoals in fig. 139 is aangegeven. Brengt men in fig. 138 dezelfde correctie
aan, dan ontstaat fig. 140.
In fig. 140 is de vector Vlt die de primaire klemspanning voorstelt
bij de belaste transformator, groter dan in fig. 139, die geldt voor
een onbelaste transformator. Dit komt, omdat we hebben veronder
steld, dat de magnetische flux 0 constant bleef. In de practijk blijft
echter gewoonlijk de primaire klemspanning V1 constant, zodat bij
belasting de flux 0, de geïnduceerde spanningen E1 en E2 (en dus
ook de ijzerverliezen) en de nullaststroom 70 een weinig afnemen.
Bij transformatoren, die in de sterkstroomtechniek worden gebruikt,
streeft men naar een constructie, waarbij de ijzerverliezen en de koper
verliezen vrijwel even groot zijn, daar de totale verliezen dan zo
klein mogelijk zijn bij gegeven afmetingen van de transformator.
Bij transformatoren, die in de radiotechniek worden gebruikt, spelen
deze verliezen dikwijls een ondergeschikte rol, zodat daar de ver
houding gewoonlijk anders is.
Tot nu toe hebben we ondersteld, dat alle magnetische krachtlijnen
geheel binnen het ijzer lopen. De permeabiliteit van het ijzer is wel
groot, doch niet oneindig groot. Daarom zullen er ook krachtlijnen
buiten het ijzer lopen; niet het gehele magnetische veld is zowel met
alle primaire als met alle secundaire windingen gekoppeld. De span
ningen die worden geïnduceerd, zijn daardoor niet voor alle primaire
en secundaire windingen gelijk. Verloopt het gehele magnetische veld
binnen het ijzer, dan is de koppelfactor k = M/^(L 1 L2) (zie Deel 1)
gelijk 1. Nu de wikkelingen niet beide met het gehele veld zijn ge
koppeld, is de coëfficiënt van wederzijdse inductie M kleiner en dus
k < 1. Men spreekt in dit geval van „spreiding” of „strooiing” der
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magnetische krachtlijnen. Bij een transformator met ijzerkern is k echter
slechts weinig kleiner dan 1. Zonder op alle bijzonderheden in te gaan
zullen we aangeven, hoe men deze spreiding in rekening kan brengen.
We hebben verschillende correcties besproken, die bij een nauw
keurige beschouwing van een transformator in rekening moeten worden
gebracht. Een denkbeeldige transformator, die deze correcties niet
behoeft, noemen we een „ideale transformator”. Deze is gekenmerkt
door een koppelfactor k = 1 (dus geen spreiding), geen weerstand der
wikkelingen, geen ijzerverliezen en een „oneindig kleine" magnetiseringsstroom, waarbij we dus de zelfinductie van de beide wikkelingen
„oneindig groot" denken, doch zo, dat de verhouding tussen de aan
tallen windingen behouden blijft. Bij een dergelijke ideale trans
formator treden dus geen koperverliezen, geen ijzerverliezen, geen
nullaststroom en geen spreiding op. De transformatieverhouding
t = rtj/n., blijft echter onveranderd bestaan.
Iedere werkelijke transformator kan men beschouwen als een ideale
transformator met enige impedanties aan zijn klemmen verbonden.
Fig. 141a—e geeft enige schakelingen, die alle gelijkwaardig zijn met
een werkelijke transformator. Hierbij stellen de transformatoren met
de primaire klemmen 1, 2, en de secundaire klemmen 3, 4, ideale
formatoren voor. Zi is de impedantie van de primaire, Zo is de impe
dantie van de secundaire wikkeling; Lx de zelfinductie van de primaire,
Lo die van de secundaire wikkeling; t is de transformatieverhouding
njn2 voor de ideale transformator.
Een netwerk met twee ingangs- en twee uitgangsklemmen noemt men
een vierpool. Een transformator is dus ook een vierpool, evenals de
vervangingsschema's van fig. 141. Men kan aantonen, dat twee vierpolen
(l-k)Zi

MAAr

(l-k)Z2

(1 — k) Zi

-vw-

t—1
o
o

kZi

t = \/L1/L2

b> t=V l_i/l_2

(l-k2)Z|

(t-k2)Z2

o--- W\r

-AA/\r-°

3
O

O

k2Z,

c)

kZ2

1__f 1_s

2
a)

o
o
o

(l-k)Z2

O
O

o
o o
o o

o
o
o

|k=Z2

J-ï
d)

t=\/L,/L2/k2

Fig. 141. Vervangingsschema's voor een niet-ideale transformator.
De transformatoren in deze vervangingsschema's stellen ideale
transformatoren voor.
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gelijkwaardig zijn, als de impedanties, die men tussen de ingangsklemmen meet, voor beide schakelingen dezelfde zijn, zowel wanneer
men de uitgangsklemmen open laat als wanneer men deze kortsluit,
en als bovendien de impedantie, die men tussen de uitgangsklemmen
meet, zowel bij kortgesloten als bij open primaire klemmen, bij beide
schakelingen dezelfde is. In dat geval zijn de impedanties, die men
bij beide schakelingen aan de overeenkomstige zijden meet, dezelfde,
indien men aan de andere zijde bij beide schakelingen dezelfde wille
keurige impedantie aansluit. We willen aan de lezer overlaten, de
gelijkwaardigheid van de schakelingen van fig. 141 met de werkelijke,
niet-ideale transformator aan te tonen.
Bij het vervangingsschema van fig. 141e kan het voorkomen, dat
L± — M of L2 — M negatief is. Al kan men een „negatieve zelfinductie” niet zonder meer physisch realiseren, bij berekeningen levert
dit geen bezwaar op.
Bij een transformator interesseert men zich in de eerste plaats voor
de verhouding tussen de primaire en de secundaire spanning. Be
houdens de reeds genoemde correcties is dit de transformatieverhouding
t = njn2. Men zou nu kunnen denken, dat het onverschillig is, hoe
groot men de aantallen windingen neemt, mits hun verhouding maar
hetzelfde blijft. Doch indien de aantallen windingen klein zijn, zijn
ook de zelfinducties Lx en L2 der wikkelingen klein en is de impe
dantie, die in de vervangingsschema's van fig. 141 parallel aan de
transformator staat, klein, waardoor de secundaire spanning klein
wordt, zoals men uit de schema's van fig. 141 gemakkelijk ziet.
De windingen van de transformator bezitten ten opzichte van elkaar
een zekere capaciteit, die gewoonlijk wel klein is, doch bij trans
formatoren, die bv. trillingen in het gehele hoorbare frequentiegebied moeten overdragen, niet kan worden verwaarloosd. Men ver
krijgt een zeer bruikbare benadering voor deze capaciteiten door een
condensator parallel aan. de transformatorwikkelingen te denken. Men
kan de capaciteit C2 parallel aan de secundaire wikkeling vervangen
denken door een capaciteit (njn^2 C2 parallel aan de primaire wikke
ling. Dit kan men aantonen op dezelfde wijze als toen we hebben
gezien, dat een secundaire weerstand R2 gelijkwaardig is met een weer
stand (njn2)2 R2 parallel aan de primaire wikkeling (iedere secundaire
impedantie Z2 kan men vervangen denken door een impedantie
(niln2)2 £2 parallel aan de primaire klemmen). Neemt men deze
capaciteiten in acht, dan wordt bv. het vervangingsschema van fig. 141a
aangevuld volgens fig. 142.
o

o
O
o
o
o
o
o

Fig. 142. Vervangingsschema voor een
transformator, waarbij de eigen capaciteit
der wikkelingen in aanmerking is genomen.
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I

v, hj)

In een laagfrequentversterker (zie Deel 3,
hfdst. IV.B en hfdst. X) levert de eind- Fig. 143. Een weerstand
buis het vermogen, nodig voor de luid rechtstreeks aangesloten op
spreker. De eindbuis kan men beschouwen een wisselstroomgenerator
als een wisselstroomgenerator met een met een inwendige weer
stand R\.
e.m.k. V! en een inwendige weerstand R[;
de luidspreker kan men, wat de electrische
b
it
eigenschappen betreft, bij benadering be
Ri
§
schouwen als een weerstand
In alle
■g
Ri
o
practische gevallen is hier
Sluit
§18
men R1 direct aan op de generator, dan
verkrijgt men het schema van fig. 143. De
144. Een weerstand 7?i
stroom I is VJiRi -f i?i); het vermogen, Fig.
door middel van een trans
dat de generator levert, is Vx2l(Ri + /?i). formator aangesloten op een
Van dit vermogen komt het i?i/(/?i+i?i)-de wisselspanningsgenerator met
deel in R\ terecht; de rest wordt in de een inwendige weerstand i?i.
generator in warmte omgezet. Is bv.
Ri = 10 000 H en R\ = 10 H, dan wordt
slechts ongeveer Viooo‘ste deel van bet ge
R|
i2r
leverde vermogen nuttig gebruikt. Door
een transformator te gebruiken, zoals in
fig. 144 is aangegeven, kan men het rende
Fig. 145.
Vervangings
ment echter aanzienlijk verbeteren.
voor de schakeling
Zou de transformator een ideale zijn, dan schema
van fig. 144, indien de trans
kan men deze schakeling vervangen denken formator ideaal wordt onder
door die van fig. 145. Neemt men bv.
steld.
de transformatieverhouding t = \/1000 ^
^ 31,6, dan is t2
= 10 000 D en is het rendement 50 %• Bij de
schakeling volgens fig. 144 is Ix = I en I2 = t Ix = 11 en het ver
mogen, dat in
wordt verbruikt, 722 i?i = t212 R\, dus even groot
als het vermogen, dat bij de schakeling van fig. 145 in de weerstand
t2 R1 wordt verbruikt.
Bij een laagfrequentversterker wenst men een groot frequentiegebied,
bv. van 30 tot 15 000 Hz, weer te geven. Zolang we de transformator
als ideaal mogen beschouwen, is zijn werking onafhankelijk van de
frequentie. Dit is voor frequenties in het middendeel van het ge
noemde frequentiegebied, in de practijk bv. van 400 tot 4000 Hz, wel
met voldoende benadering het geval. Voor de lagere zowel als voor de
hogere frequenties moeten we er echter rekening mee houden, dat de
transformator niet ideaal is.
Voor de zeer lage frequenties is de impedantie van de primaire wikke
ling, nl. Zi = Vfi2 + (w Lj2, die vrijwel evenredig is met de fre
quentie, klein. Maken we bv. gebruik van het vervangingsschema
__ J

V----
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volgens fig. 141a, dan krijgen we de schakeling volgens fig. 146, die,
wat de primaire zijde van de transformator betreft, gelijkwaardig is
met die volgens fig. 147. Indien de frequentie zo laag is, dat Z\ niet
meer groot is ten opzichte van R[, dan is de spanning tussen de punten 1
en 2 aanzienlijk kleiner dan bij hogere frequenties. Daar k niet veel
kleiner is dan 1 kunnen we het schema nog vereenvoudigen door de
kleine impedanties (1 — k) Zi weg te laten, zodat we voor de zeer
lage frequenties slechts het schema volgens fig. 148 behoeven te
beschouwen. Hieruit blijkt duidelijk, dat de spanning tussen de
punten 1 en 2 en dus ook de spanning over de weerstand R\ in fig. 146
bij afnemende frequentie daalt, daar de impedantie k Zx klein wordt.
Om dus ook voor lage frequenties de secundaire spanning niet te
veel te laten afnemen is het nodig, de impedantie Z\ groot te maken,
dus de zelfinductie Lx groot te nemen door een groot aantal windingen
aan te brengen op een niet te kleine
ijzerkern.
Voor het gebied der hoge frequenties
(bv. boven 4000 Hz) is de impedantie
Z\ wel zo groot, dat k Zi>>t2 R\.
Daarom kan men bij de beschouwing
van dit frequentiegebied de impe
dantie k Zi uit fig. 146 wel weg den
Fig. 146. Vervangingsschema voor ken. Dan zijn er echter andere pun
de schakeling van fig. 144, indien ten, waarin de transformator van een
de transformator aldaar niet ideaal ideale afwijkt en die nu hun invloed
wordt ondersteld. De transformator doen gelden. Nemen we weer het verin het vervangingsschema is ideaal. vangingsschema van fig. 141a, laten
we hieruit de impedantie k Z\ weg
(l-k)Zt
U-k)Z,
en denken we de ideale transformator
met de secundaire weerstand R\ weer
R.
vervangen door een weerstand t~R\,
t2R,
kZ,
dan ontstaat het schema volgens
r\Jvi
fig. 149. Daar de impedantie Z\ toe
neemt met toenemende frequentie
Fig. 147. De belastingsweerstand kan men nu (1 — k)Z1 niet meer veri?i van fig. 146 herleid naar de waarlozen, vooral niet, als we, om bij
primaire zijde.
de 2eer jage frequenties nog een goede
werking te verkrijgen, de zelfinductie
groot hebben gemaakt. Daardoor zal
de spanning aan de klemmen van
Ri
t2 R[ bij toenemende frequentie dalen.
t2R:
kZi
Verder
bestaat er een zekere capaci
fq)v,
teit tussen de windingen van de transformatorwikkelingen. De capaciteit
Fig. 148. Vereenvoudigd vervan tussen de primaire wikkeling enerzijds
gingsschema voor een belaste trans
formator, dat voor lage frequenties en de secundaire wikkeling ander
zijds kan men door een doelmatige
een voldoende benadering geeft.
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2(l-k)2,

AA/vVsA
Ri

K)v,
Fig. 149. Vervangingsschema voor een belaste trans
formator, dat voor hoge fre
quenties in de plaats kan
treden voor het schema van

Fig. 150. Vervangingsschema voor een belaste trans
formator, met inachtneming
van de eigen capaciteit, dat
voor
een
geeft.

____ _

Fig. 151.

hz

15000-

Karakteristiek van een transformator voor het
audiofrequente gebied.

constructie (zie Deel 3, hfdst. VI.D) wel klein houden. Doch de capa
citeiten, die men parallel aan de primaire en parallel aan de secundaire
wikkeling moet denken, hebben bij de hoge frequenties een niet te
verwaarlozen invloed. Men kan deze capaciteiten in rekening brengen
door een condensator C tussen de punten 1 en 2 in te voeren (fig. 150).
De gehele keten is nu opgebouwd uit een spoel met een zelfinductie
2(1 — k) Lv een condensator met een capaciteit C, en de weer
standen
en t2 R\. De spanning, die ons interesseert, is de spanning
over de weerstand t2 R\. Deze spanning zal maximaal zijn voor de
resonentiefrequentie van de keten. Men wenst echter gewoonlijk, dat
deze spanning zoveel mogelijk onafhankelijk is van de frequentie. Om
het resonantieverschijnsel te onderdrukken zorge men daarom, dat de
capaciteit C zo klein mogelijk is; dan is de demping, die bij de resonantiefrequentie wordt veroorzaakt door de weerstand t2 R\ parallel
aan de condensator C, zo groot mogelijk. Bij frequenties hoger dan
de resonantiefrequentie daalt de spanning over C en dus ook de uitgangsspanning van de transformator. Ook om de uitgangsspanning tot

172 III.F.2

bij de hoge frequenties zo goed mogelijk constant te houden zorge men
dus, dat de resonantiefrequentie zo hoog mogelijk is. Dit kan men,
behalve door een kleine waarde van C, bevorderen door een grote
waarde van k, dus door de transformator zo te construeren, dat de
„eigen capaciteit” en de „spreiding” zo klein mogelijk zijn.
Fig. 151 geeft aan, hoe de karakteristiek van een dergelijke trans
formator (d.i. de uitgangsspanning als functie van de frequentie bij
constante ingangsspanning, terwijl tussen de secundaire klemmen de
vereiste impedantie R\ is aangebracht) er uit kan zien. In het midden
gebied is de uitgangsspanning constant, daalt bij lagere frequenties,
vertoont bij een hogere frequentie een maximum en neemt bij nog
hogere frequentie weer af. Het resonantieverschijnsel is niet zeer
opvallend, zoals men gewoonlijk ook verlangt.
We hebben dus gezien, dat voor lage frequenties het vervangingsschema volgens fig. 148 de verschijnselen goed weergeeft (het „af
vallen” bij lage frequenties wegens de eindige zelfinductie), dat voor
het middengebied de transformator als ideaal kan worden beschouwd
en dat voor hoge frequenties fig. 150 beslissend is (invloed van de
spreidingszelfinductie en de eigen capaciteit, die een „resonantiepiek”
kunnen geven en het „afvallen” bij hoge frequenties veroorzaken).
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IV, RADIOBUIZEN

A
INLEIDING
Een radiobuis bestaat uit een glazen of metalen ballon, die zo goed
mogelijk luchtledig is gepompt en daarna is dichtgesmolten. In deze
ballon bevinden zich een aantal metalen onderdelen, de electroden.
Deze zijn verbonden met metalen draden, die door de glaswand zijn
gevoerd en met behulp waarvan het mogelijk is om electrische span
ningen en stromen aan de electroden toe te voeren. Betreffende de
constructie van ballon en electroden zullen in C en E nadere bij
zonderheden worden vermeld. Eerst behandelen we de algemene
principes, waarop de werking van de radiobuizen berust. We ge
bruiken het woord radio-èuzzen in plaats van de vroeger gebruikte,
minder juiste benaming radio-lampen. Hoewel nl. de oudere typen
enig licht geven en ook uiterlijk op gloeilampen geleken, is bij de
meeste moderne exemplaren geen of nauwelijks een lichtuitstraling
waar te nemen, terwijl ook het uiterlijk niet meer aan een gloeilamp
doet denken.
1. Electronenemissie
Wanneer een metalen draad, die zich in een luchtledige ruimte be
vindt, tot gloeiing wordt gebracht, verlaten een aantal electronen
de draad en zweven in de ruimte er omheen. Gedeeltelijk vallen deze
electronen weer op de draad terug, andere verlaten echter de draad
weer, zodat zich in de ruimte een „wolk" van electronen bevindt.
Daar de electronen een negatieve lading bezitten, bevindt zich dus
rondom de gloeiende draad een negatieve electrische lading, die men
aanduidt als ruimtelading.
Het verschijnsel, dat electronen een gloeiend metalen voorwerp kunnen
verlaten, noemt men electronenemissie. Men zegt, dat het metaal elec
tronen emitteert.
Het tot gloeiing brengen van een metalen draad in een luchtledige
ruimte geschiedt in de practijk steeds door middel van electrische
stroom. De draad wordt in een glazen ballon geplaatst, die zo goed
mogelijk luchtledig wordt gepompt en daarna wordt dichtgesmolten.
De uiteinden van de draad zijn door het glas gevoerd, zodat een
electrische stroom door de draad kan worden geleid.
Bevindt zich in de nabijheid van de gloeidraad een ander metalen
voorwerp, dat ook verbonden is met een door de glaswand gevoerde
metalen draad, dan hebben we de eenvoudigste vorm van radiobuis
verkregen, nl. een diode.
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B
DIODE EN TRIODE
1. Constructie en werking van een diode
De geleider, die in de nabijheid van de gloeidraad is opgesteld,
wordt de anode genoemd, of ook wel de plaat. Meestal heeft deze de
vorm van een cilinder, die de gloeidraad omhult.
Fig. ia geeft een beeld van de constructie van een diode, terwijl in
fig. ib de figuur is weergegeven, die gewoonlijk in schakelschema’s
hiervoor wordt gebruikt. De gloeidraad wordt meestal met de letter F
aangeduid (aansluitingen Fx en F2), terwijl de anode met A wordt
aangegeven.
Wordt nu de gloeidraad door middel van een electrische stroom bv.
uit een batterij, de gloeistroombatterij, tot gloeiing gebracht, dan zal,
zoals reeds gemeld, zich rondom deze gloeidraad een ruimtelading
vormen. Een gedeelte der zich hierin bevindende electronen zal op
de anode terecht komen. Is deze laatste geïsoleerd opgesteld, dan zal
zij hierdoor een negatieve lading krijgen, daar de electronen de anode
niet meer kunnen verlaten. (Hiervoor zou nl. de anode ook tot gloeiing
moeten worden gebracht.) Wanneer echter de anode door middel van
een geleidende draad met de gloeidraad wordt verbonden, kunnen
de electronen langs deze draad naar de gloeidraad terugkeren (fig. 2).
Er zal dus een electronenstroom door deze draad van de anode naar
de gloeidraad vloeien en daar men een stroomrichting positief noemt
als zij tegengesteld is aan de richting, waarin de electronen be
wegen, zegt men, dat in de uitwendige verbindingsdraad een elec
trische stroom vloeit van de gloeidraad naar de anode. Deze stroom
kan worden aangetoond door in deze draad een micro-ampèremeter
op te nemen, zoals in fig. 2 is getekend. Het verschijnsel, dat naar
een metalen plaatje, dat in de nabijheid van een gloeiende draad
in een luchtledige ruimte is opgesteld, een electronenstroom kan
vloeien, is het eerst ontdekt door Edison en staat dan ook bekend
als het Edison-effeet. De
stroom /a, die in fig. 2 door
de micro-ampèremeter wordt
aangewezen, noemt men de
anodestroom of plaatstroom.
De anodestroom kan sterk
Fig. 2. Schake
vergroot
worden, wanneer
ling voor 't waar
nemen van het men aan de anode een posi
Fig. 1.
Edison-effect.
tieve spanning geeft, wat bv.
a. Constructie van een
A = Gloei
kan gebeuren met behulp
diode;
stroombatterij ;
van een tweede batterij, de
b. Schemateken voor een
Ia = Anode
anodebatterij. Hiervan wordt
diode.
stroom.
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dan de negatieve pool met de gloeidraad en de posi
tieve pool met de anode verbonden, eventueel via een
stroommeter (zie fig. 3). Door de positieve spanning,
die de anode nu krijgt, zullen de electronen, die
zich in de ruimte tussen gloeidraad en anode be
vinden, worden aangetrokken en als het ware worden
„weggezogen". Doordat de ruimtelading verdwijnt
Fig. 3neemt nu de electronenemissie van de gloeidraad Diode met gloeitoe, wat dus een vergroting van de anodestroom be stroombatterij A,
anodebatterij B
tekent. Deze stroom zal des te meer stijgen, naarmate en anodestroomde positieve spanning op de anode groter is. (In
meter.
fig. 3 is niet meer een micro-ampèremeter, doch een
milli-ampèremeter aangegeven.)
Wanneer men echter de anodespanning steeds verder laat stijgen,
zal de anodestroom niet steeds blijven toenemen. Het vermogen
van een gloeidraad om electronen te emitteren is nl. begrensd.
Is deze grens eenmaal bereikt, dan heeft een verdere vergroting van
de anodespanning geen stijging van de anodestroom meer tot gevolg.
We zeggen dan, dat verzadiging optreedt. De verzadigingsgrens ligt
hoger naarmate de temperatuur van de gloeidraad hoger is, wat men
kan bereiken door een grotere gloeistroom.
Wordt aan de anode een spanning gegeven, die negatief is ten op
zichte van de gloeidraad (wat kan gebeuren door een batterij met de
positieve pool aan de gloeidraad en met de negatieve pool aan de
anode te verbinden), dan zal de anodestroom kleiner worden, doordat
de electronen door de anode worden afgestoten. Wordt de negatieve
spanning op de anode steeds groter gemaakt, dan wordt tenslotte de
anodestroom geheel onderdrukt. (De anodestroom kan in de diode niet
van gloeidraad naar anode vloeien. Immers hiervoor zouden de elec
tronen de anode moeten verlaten, waarvoor een gloeiende toestand
van deze electrode noodzakelijk zou zijn.)
Een nauwkeurige berekening van de verschijnselen, die in een diode optreden,
is zeer ingewikkeld. Hierbij moeten nl. zowel de invloed van de anodespanning
als de onderlinge afstoting van de electronen en de snelheid, waarmede deze
zich van de kathode naar de anode bewegen, in rekening worden gebracht.
Wij zullen hier volstaan met het geven van een tweetal vergelijkingen, die uit
een meer volledige theorie van de diode kunnen worden afgeleid.
De grootte van de verzadigingsstroom is bepaald door de formule van Richardson,
die luidt:
b
(1)
is = AT- e
T
Hierin is: is = de anodestroom per cm2 gloeidraadoppervlak;
T = de absolute temperatuur van de gloeidraad (2730 -r de tem
peratuur in graden Celsius);
e = het grondtal van de natuurlijke logarithme (= 2,71828...). .
A en b zijn constanten, die afhangen van het materiaal van de gloeidraad.
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Wij zien uit deze formule de hierboven reeds genoemde afhankelijkheid van
de verzadigingsstroom van de gloeidraadtemperatuur.
De anodespanning komt in de formule van Richardson niet voor, daar deze,
zoals hierboven eveneens reeds werd vermeld, geen invloed heeft op de
grootte yan de verzadigingsstroom. Is de anodespanning niet hoog genoeg om
verzadiging te doen optreden, dan heeft de anodespanning wél invloed op de
anodestroom. Deze invloed is dan gegeven door de formule van Langmuir:
ia = K Vjr-

(2)

Hierin is Va de anodespanning in volts en K een constante, die afhangt van
de constructie van de diode. Voor een cilindervormige anode en een daarin
geplaatste dunne gloeidraad geldt:
l
K = 14,7 ♦ 10-6 •

!

;

r’

(3)

waarin l de lengte van de anode en r de straal hiervan is (beide in dezelfde
eenheid). Men vindt dan z'a in ampères per cm2.
Bij de afleiding van formule (2) zijn verschillende vereenvoudigingen aangenomen.
Zo is bv. verondersteld, dat de snelheid, waarmede de electronen de weg van
gloeidraad naar anode afleggen, uitsluitend door de anodespanning wordt
bepaald. In werkelijkheid worden de electronen met een zekere snelheid uit
de gloeidraad „gestoten” (de zg. uittreesnelheid). De formule van Langmuir
is dan ook slechts bij benadering geldig.
Het meest kenmerkende verschil tussen een diode, die op de verzadigings
stroom is ingesteld, en een diode, waarbij de stroom kleiner is dan deze waarde,
is, dat in het eerste geval de aantrekkingskracht van de positieve anodespanning
zo groot is, dat alle electronen, die de gloeidraad verlaten, de anode bereiken.
De onderlinge afstoting van de electronen speelt dan geen rol. Is daarentegen
de anodestroom kleiner dan de verzadigingswaarde, dan zullen door de onder
linge afstoting sommige geëmitteerde electronen naar de kathode terugkeren.
Bij het vergroten van de anodespanning zal dus de anodestroom van een diode
toenemen met de 3/2 macht van deze spanning. Dit zal zo lang voortgang
hebben, totdat verzadiging optreedt. Deze „toestand van verzadiging” treedt
niet plotseling op, doch min of meer geleidelijk. Speciaal in dit „overgangs
gebied” tussen onverzadigde en verzadigde toestand kan de formule van
Langmuir niet worden toegepast.
8r
mA
7

2. Karakteristiek van een diode

Het verloop van de anodestroom bij vari
ëren van de anodespanning kan men in een
grafiek weergeven, die de karakteristiek
van de diode wordt genoemd. In fig. 4 is
een voorbeeld van een dergelijke karak
3
teristiek weergegeven. Horizontaal is uit
2
gezet de anodespanning Vz in volts en
I
verticaal de anodestroom /a in milliampères. Is de anodespanning nul, dan
-2 -I
1 2 _Ji_ 4 5 6 vloeit een kleine anodestroom (ongeveer
V2 mA). Bij een steeds groter wordende
Fig. 4.
positieve
anodespanning groeit de anode
Karakteristiek van een diode.
stroom aan tot ongeveer 7V2 mA om hierna
Va = Anodespanning;
niet verder te stijgen. De verzadigingsIa = Anodestroom.
6

-i:
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stroom bedraagt dus hier 7% mA. Bij het aanleggen van een negatieve
anodespanning van — 1 volt is de anodestroom vrijwel volledig
onderdrukt.
In fig. 4 zien we, dat bij een anodespanning van 1 volt de anode
stroom 2 mA bedraagt, terwijl bij Va = 2 volt een waarde Ia = 4 mA
behoort. De toename van de stroom bij een verandering van de
anodespanning van 1 volt noemt men de steilheid van de diodekarakte
ristiek of kortheidshalve de steilheid van de diode, meestal aangeduid
met de letter S. In ons geval is deze steilheid dus S = 2 mA per volt
(mA/V). Zou de karakteristiek van de diode een rechte lijn zijn, dan
zou de steilheid van de diode een vaste grootte hebben. Uit fig. 4
blijkt echter, dat de steilheid bij verschillende waarden van de
anodespanning niet even groot is. Zo is bv. bij Va = 4 volt de steil
heid kleiner dan bij Va = 1 volt. Is de anodespanning zo groot, dat
verzadiging is opgetreden, dan is de steilheid nul.
De omgekeerde waarde van de steilheid noemt men de inwendige weer
stand, meestal aangeduid als R{. Is dus bv. de steilheid 2 mA/V =
: 0,002 ampère/volt, dan is de inwendige weerstand van de diode:
—-— t- = 500 ohm.
0,002 A
Is de steilheid nul (verzadiging), dan is de inwendige weerstand
1/0 = 00 (oneindig groot).
Ri

De steilheid is dus eigenlijk de verandering van de anodestroom bij een zeer
kleine variatie van de anodespanning gedeeld door deze kleine variatie van
de anodespanning. In de leer der differentiaalrekening schrijft men hiervoor
een differentiaalquotiënt:
dh
S =^~
(4)
dVa
De inwendige weerstand is dus gegeven door het differentiaalquotiënt:
dV-,
Ri = dla
(5)
3. Toepassingen van een diode
We hebben in het voorgaande gezien, dat bij het aanleggen van een
positieve anodespanning in de diode een bepaalde anodestroom van
anode naar gloeidraad gaat vloeien, terwijl bij een negatieve waarde
van de anodespanning geen stroom in omgekeerde richting vloeit. Een
diode laat dus maar in één richting anodestroom
door en werkt als een zg. gelijkrichter.
Wordt nu tussen gloeidraad en anode een wissel
spanning aangelegd (fig. 5), dan zal gedurende die
helft van een periode, waarin de anode een positieve
spanning heeft, anodestroom vloeien, terwijl ge
5. Diode
durende bijna de gehele andere helft van de periode Fig.
aangesloten
geen anodestroom vloeit.
aan een wisselWe kunnen dit duidelijk illustreren door in eenzelfde spanningsbron.
Radiotechniek II — 12
'N*
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anodestroom

p2
fA2_
: —Va
va

Al
Pl

®i anodewisselspannmg
Ci

D,

Fig. 6.
Constructie van de
grafiek voor de anode
stroom als de anodewisselspanning en de
diodekarakteristiek
gegeven zijn.

figuur de karakteristiek van een diode en de grafiek van een wissel
spanning te tekenen, waardoor fig. 6 ontstaat. De grafiek voor de
wisselspanning is hier onder de diodekarakteristiek getekend, terwijl de
grafiek voor de in de diode vloeiende stroom rechts is weergegeven.
Bij iedere waarde van de anodespanning kan men nu de anodestroom
vinden door door het desbetreffende punt van de wisselspanningsgrafiek
een lijn loodrècht op de Va-as naar boven te trekken tot aan de diode
karakteristiek. Zo vinden wé voor punt Pj in de wisselspanningsgrafiek
het hiermede corresponderende punt P2 in de grafiek voor de anode
stroom. Evenzo behoren de punten A1 en A2, Bx en B2, enz., bij elkaar.
De anodestroom bestaat dus uit „stroomstoten", die alle ongeveer
een halve periode duren. De gemiddelde waarde van de anodestroom
gedurende een hele periode is groter dan de zeer kleine waarde I au;
die deze stroom zou hebben gehad, wanneer geen wisselspanning aan
de diode aangelegd was. Indien we dus de anodestroom meten met
een gelijkstroommeter, zal deze een grotere uitslag vertonen bij het
aanleggen van een wisselspanning tussen anode en gloeidraad. Met
behulp van een diode wordt dus uit een wisselspanning een gelijk
stroom verkregen.
Bij een diodeschakeling volgens fig. 2, 3 of 5 zijn twee stroomketens
aanwezig, waarin verschillende stromen vloeien, en die we steeds
goed van elkaar moeten onderscheiden, nl.:
1. de gloeistroomketen, bestaande uit de gloeistroombatterij en de
gloeidraad, en
2. de anodestroomketen, bestaande uit de ruimte tussen anode en
gloeidraad en de uitwendige verbinding tussen deze electroden, welke
laatste al of niet via een anodespanningsbron (gelijkspanning of wissel
spanning) kan lopen.

tv.

IV.B.3

179

Bij een gelijkrichterschakeling volgens fig. 5 is de diode slechts gedu
rende één helft van iedere periode werkzaam. Om verschillende redenen
(zie hiervoor Deel 3, hfdst. IV, M) wenst men dikwijls een gelijkrichterwerking gedurende beide helften van iedere wisselstroomperiode. Dit
kan worden verkregen door het gebruik van twee dioden, waarbij aan de
beide anodes wisselspanningen in tegenfase worden toegevoerd. Deze
beide wisselspanningen verkrijgt men in de regel door middel van
een transformator, waarvan de secundaire wikkeling van een middenaftakking is voorzien. In fig. 7 is het desbetreffende schema aan
gegeven. De gloeidraden van de beide diodes zijn parallel geschakeld.
Gedurende één helft van iedere wisselstroomperiode heeft de anode
van D! een positieve spanning, terwijl de anodespanning van D2
negatief is. In Dl vloeit dan anodestroom in de richting, die door de
getrokken pijl 7ai is aangegeven. In de diode D2 vloeit daarentegen
geen stroom. Gedurende de andere helft van de periode is juist de
anodespanning van D2 positief en van Dj negatief, zodat in D2 anode
stroom vloeit en in Dt niet. De richting van de anodestroom in D2
is met de gestippelde pijl 7a2 aangegeven. In de draad a-b is, zoals
uit fig. 7 blijkt, de richting van de stroom gedurende beide halve
perioden dezelfde. Er zullen dus in deze draad gedurende iedere
periode twee stroomstoten in de
periode
zelfde richting vloeien. In fig. 8a
'
en b zijn de grafieken voor de
stromen in de beide diodes voor
gesteld, terwijl fig. 8c de som van
deze beide stromen weergeeft;
dit is dus de grafiek voor de
stroom 7a_b in de draad a-b. Hoe
wel dit geen zuivere gelijkstroom
as
is, vloeit de stroom toch voort
durend in dezelfde richting. Men
spreekt hier van een pulserende
gelijkstroom. Ook zegt men wel,
dat de stroom een zekere rimpel
bevat. Door middel van bepaalde
schakelingen van condensatoren en

t
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o
o

Fig. 7. Dubbelfasige gelijkrichtschakeling met twee diodes.

Fig. 8. a en b. Grafieken voor de
anodestroom in de beide diodes van
een dubbelfasige gelijkrichter
schakeling;
c. Gelijkgerichte stroom in een dubbel
fasige gelijkrichterschakeling.
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smoorspoelen kan men de grootte van deze rimpel
sterk verminderen, zodat vrijwel een zuivere gelijk
stroom wordt verkregen. Voor de behandeling hier
van verwijzen we naar Deel 3, hfdst. IV, M.
Een schakeling volgens fig. 7 noemt men een dubbelFig. 9. Schema fasige gelijkrichterschakeling. In tegenstelling hiermee
tische voorstel
ling van de com spreekt men bij een schakeling, waarbij slechts één
binatie van twee diode wordt gebruikt, van een enkelfasige gelijkrichter
diodes voor
schakeling.
^h^riditm ^geWkrichter heeft de diode zeer vele toepassingen
J ‘! 11
gevonden, speciaal in de radiotechniek. Een der
voornaamste hiervan is wel het gebruik voor de voeding van radioapparaten en versterkers. Men spreekt in dit geval meestal niet van
diodes, doch van gelijkrichtbuizen. Hierbij wordt in de regel dubbelfasige gelijkrichting toegepast. Teneinde de opbouw van de apparaten
te vereenvoudigen heeft men buizen geconstrueerd, waarbij twee
diodes in één ballon zijn samengebouwd. Fig. 9 geeft aan, op welke
wijze een dubbelfasige gelijkrichtbuis in een schema wordt aangegeven.
Hoewel in deze figuur slechts één gloeidraad is getekend, zijn in
werkelijkheid in een dergelijke buis twee gloeidraden aanwezig, die
in de ballon parallel zijn geschakeld. Voor nadere bijzonderheden be
treffende het gebruik van gelijkrichtbuizen verwijzen we naar het
hierboven reeds genoemde Deel 3, hfdst. IV, M.
Een ander belangrijk toepassingsgebied van de diode is het gebruik
als detector. De hiertoe gebezigde diodes zijn van veel kleinere af
metingen dan de hierboven genoemde gelijkrichtbuizen. Daar in een
modern ontvangtoestel in de regel meer dan één detector wordt ge
bruikt, worden ook dikwijls twee (soms zelfs drie) detectiediodes in
één ballon tezamen gebouwd. De kleine afmetingen van deze diodes
hebben het ook mogelijk gemaakt één of twee diodes tezamen met een
ander buistype in één ballon te bouwen. Een. uitvoeriger behandeling
van het gebruik van de diode als detector wordt gegeven in hfdst. VI.
4. Constructie en werking van een triode
In het voorgaande hebben wij gezien, dat de anodestroom van een
diode kan worden beïnvloed door variatie van de anodespanning. We
kunnen echter nog op een andere wijze de grootte van de anodestroom
variëren. Hiertoe wordt in de buis een derde electrode ingebouwd,
waardoor een buis met drie electroden wordt verkregen, die een triode
wordt genoemd. De meest gebruikelijke vorm voor deze derde elec
trode is een spiraalvormig gewikkelde metalen draad, die door een of
meer staafjes wordt gesteund. Dit geheel, het rooster genaamd, wordt
tussen de gloeidraad en de anode geplaatst. In fig. 10a is de con
structie van een triode geschetst, terwijl fig. 10b en c twee figuren
voorstellen, die in schakelschema's voor een triode gebruikelijk zijn.
Het rooster wordt doorgaans aangeduid met de letter g. In fig. 10a
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is de anode half weggesneden getekend teneinde de constructie
van het rooster duidelijk te tonen. In werkelijkheid bestaat de anode
weer uit een metalen cilindertje, dat het rooster en de gloeidraad
omhult.
Ook het rooster is met een door de glaswand gevoerde pen of draad
verbonden, zodat ook hieraan spanningen kunnen worden gelegd.
Worden nu aan een triode een gloeistroombatterij A en een anodespanningsbatterij B aangesloten, op dezelfde wijze als we dit bij een
diode deden, dan zal een zekere anodestroom 7a gaan vloeien. Doordat
echter nu tussen anode en gloeidraad het rooster aanwezig is, zal een
gedeelte van de electronen, die onderweg zijn van de gloeidraad naar
de anode, op het rooster terecht komen. Wordt het rooster buiten
de ballon met de gloeidraad verbonden (fig. n), dan zullen deze
electronen via deze draad naar de gloeidraad terugkeren en er zal
ook in deze draad een stroom lopen, de roosterstroom. De richting
van deze stroom 7g is van de gloeidraad naar het rooster.
Het ontstaan van een roosterstroom kan worden voorkomen door aan
het rooster een negatieve spanning t.o.v. de gloeidraad te geven. De
electronen worden dan door de roosterdraden afgestoten en er zullen
minder electronen op het rooster terecht komen. Wordt de nega
tieve roosterspanning voldoende groot gemaakt, dan wordt de rooster
stroom geheel onderdrukt.
(Tussen de roosterdraden
door bereiken echter nog
wel electronen de anode.)
( QQÓ@~t
Voor het aanleggen van
een roosterspanning is
een derde batterij, de
IA
roosterspanningsbatterij of F, 8 9
a)
roosterbatterij C nodig
Fig. 10. a. Constructie van een triode;
(fig. 12). Wordt aan het
b en c. Schematekens voor een triode.
rooster een positieve span
ning ten opzichte van de
la
gloeidraad gegeven (door
de polen van de bat
terij C in fig. 12 te ver
wisselen), dan worden de
electronen door het roos
B
ter aangetrokken en zal
!B
de roosterstroom groter
-=-C
worden. Daar voor de 1
L.
meeste toepassingen roos■
terstroom ongewenst is,
wordt een triode meestal Fig*.JI* Triode met Fig. 12. Triode met
met een negatieve roosterBA gloeistroombatterij A,
anodebatterij B en
spanning gebruikt.
/a = anodestroom;
roosterbatterij C.
Behalve op de rooster- Ig = roosterstroom.
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stroom heeft de roosterspanning ook invloed op de anodestroom. Door
dat nl. de roosterdraden zich dicht bij de gloeidraad bevinden, wordt
door een negatieve spanning op het rooster ten opzichte van de gloei
draad de emissie van electronen tegengewerkt.
Reeds geëmitteerde electronen kunnen uit de electronenwolk, die zich
om de gloeidraad bevindt, moeilijker de anode bereiken. De anode
stroom zal dus afnemen. Bij een voldoend grote waarde van de nega
tieve roosterspanning wordt de emissie van de gloeidraad volkomen
onderdrukt. Behalve de roosterstroom is dan ook de anodestroom nul
geworden. Hiervoor is dus een grotere negatieve roosterspanning
nodig dan voor het onderdrukken van alleen de roosterstroom.
Het verkleinen van de negatieve roosterspanning heeft dus op de
anodestroom eenzelfde invloed als het vergroten van de positieve
anodespanning. Doordat het rooster zich dichter bij de gloeidraad
bevindt dan de anode, is voor het tot stand brengen van een bepaalde
anodestroomverandering een grotere variatie in de anodespanning dan
in de roosterspanning nodig.
Is bv. de anodestroom van een triode 10 mA bij een anodespanning
van 200 V en een negatieve roosterspanning van 3 V en stijgt deze
stroom tot 12 mA als we de anodespanning tot 220 V verhogen, dan
zullen we ditzelfde effect kunnen bereiken, wanneer we de anode
spanning op 200 V handhaven en de negatieve roosterspanning ver
minderen, bv. van — 3 tot — 2 V.
5. De karakteristieke grootheden van een triode
Wanneer men de roosterspanning van een triode met een klein bedrag
AVg varieert en hierbij de anodespanning constant houdt, zal de
anodestroom een kleine verandering, AIa, ondergaan. De verhouding
tussen deze anodestroomvariatie en de roosterspanningsvariatie, die er
de oorzaak van is, noemt men de steilheid van de triode. Deze steil
heid, S, is dus gegeven door de formule:

s- 4/, (Va constant)

(6)
AV g
In het hierboven beschreven voorbeeld bedroeg dus de steilheid
2 milli-ampère per volt (mA/V).
Men kan echter ook de anodestroom een kleine variatie, AIat laten
ondergaan door de anodespanning met een klein bedrag AVa te wijzigen
en de roosterspanning constant te houden. D0 verhouding tussen deze
anodespanningsverandering en de anodestroomverandering, die er het
gevolg van is, noemt men de inwendige weerstand. Deze is dus gegeven
door de formule:
AVa
(Vg constant)
Ri =
(7)
AIa
Daar hierboven voor een anodestroomvariatie van 2 mA een anode
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spanningsverandering van 20 V nodig was, bedroeg dus de inwendige
weerstand van deze triode 10 V/mA = 10 000 V/A = 10 000 Q.
Een derde grootheid, waarmede verschillende eigenschappen van een
triode kunnen worden uitgedrukt, is de versterkingfactor, die als
volgt is gedefinieerd. We denken ons weer een triode, waaraan een
bepaalde anodespanning en een bepaalde roosterspanning worden aan
gelegd. Verhogen we nu de anodespanning met een klein bedrag zl Va,
dan zal de anodestroom met een klein bedrag zl/a toenemen. Door de
negatieve roosterspanning eveneens te vergroten kunnen we de anode
stroom weer tot de oorspronkelijke waarde terugbrengen. Onder de
versterkingsfactor, g, verstaat men nu de verhouding van deze spanningsvariaties. Zij is dus gegeven door de formule:
JVa
(8)
8 = AV (/a constant)
8
Anders gezegd is de versterkingsfactor de verhouding van de anodespannings- en roosterspanningsvariaties, die eikaars effect op de
anodestroom juist opheffen. Daar de versterkingsfactor het quotiënt
is van twee spanningen is het een zg. dimensieloze grootheid, d.w.z.
zij wordt niet in een bepaalde eenheid uitgedrukt, doch is een „ge
woon getal".
De betekenis van de naam „versterkingsfactor" zal hierna duidelijk
worden; hier zij echter reeds opgemerkt, dat deze in de regel niet de
versterking aangeeft, die met een triode wordt bereikt.
Tussen de steilheid, de inwendige weerstand en de versterkings
factor bestaat een bepaald verband, dat als volgt kan worden aan
getoond.
Is de steilheid van een triode S en doet men de negatieve rooster
spanning met een bedrag zl Vg toenemen, dan neemt de anodestroom
met een bedrag S AVg af. Is de inwendige weerstand Ri en doet
men vervolgens de anodespanning met een bedrag A Va toenemen, dan
stijgt de anodestroom weer en wel met een bedrag AVJR[. Kiest men
hierbij de anodespanningsvariatie zo groot, dat de anodestroom weer
tot de oorspronkelijke waarde aangroeit, dan is:
S AVg= AVz/Ri.
Uit deze laatste vergelijking en (8) volgt:
g = SRi

(9)
of in woorden: de versterkingsfactor is gelijk aan het product van steil
heid en inwendige weerstand. Bij het hierboven beschreven voorbeeld
was dus de versterkingsfactor: g = S R[ = 0,002 ♦ 10 000 = 20.
Daar de door (6), (7) en (8) aangegeven definities van steilheid, inwendige
weerstand en versterkingsfactor betrekking hebben op zeer kleine variaties van
de desbetreffende stroom en spanningen, kan men deze formules ook schrijven
in de vorm van differentiaalquotiënten:

/
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S=

dla
dve1va

(10)

(n)
(12)

\dVgJh
(Als index is hierbij aangegeven de grootheid, die constant wordt gehouden.)
Ondergaan V9 en Va gelijktijdig een kleine verandering, dan zal de variatie
van Ia gelijk zijn aan de som van de veranderingen, die ieder van de genoemde
spanningsvariaties veroorzaakt, dus:
dla = 5 dVe + ~ dVa,
Ri
waarvoor, in verband met (9), ook kan worden geschreven:
dla = 5 (dVB + ±-dVa) = Sd (V8 + Va/g).
8

Vergelijken we deze formule met (4), dan zien we, dat een variatie van de
grootheid Vg + Va/g in een triode dezelfde invloed op de anodestroom heeft
als een variatie van de anodespanning in een diode. Men noemt nu:
(13)
Vs = Ve + VJg
wel de stuurspanning van de triode.
Soms gebruikt men ook het uit de Duitse literatuur overgenomen
begrip „Durchgriff”, waarmede bedoeld wordt het omgekeerde van
de versterkingsfactor. Noemt men de „Durchgrif” D, dan is dus:
(14)
£=ë
Is dus bv. D = 5 %, dan wil dit zeggen, dat de versterkingsfactor
1

0,05

20 is.
6. De karakteristieken van een triode

Daar bij een triode de anodestroom zowel van de anodespanning als
van de roosterspanning afhankelijk is, kunnen we de eigenschappen
van deze buis in verschillende karakteristieken vastleggen.
Het is gebruikelijk, de anodestroom-roosterspanningskarakteristiek en
de anodestroom-anodespanningskarakteristiek te tekenen. We zullen
thans beide karakteristieken nader beschouwen.
a. De anodestroom-roosterspanningskarakteristiek (I^-Vg-karakteristiek)
Deze bestaat, zoals de naam aangeeft, uit een lijn, die het verband
tussen de anodestroom /a en de roosterspanning Vg aangeeft. De
anodespanning wordt hierbij op een constante waarde gehouden. Daar,
zoals in het voorgaande werd verklaard, bij een negatieve waarde van
de roosterspanning (mits die niet te groot is) reeds anodestroom kan
vloeien, begint de /a-Kg-karakteristiek van een triode reeds bij een
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Fig. 13. Anodestroom-roosterspanningskarakteristieken van een
triode.

Fig. 14.
Anodestroomroosterspanningskarakteristiek
en
roosterstroomroosterspanningskarakteristiek
van een triode.

negatieve waarde van de roosterspanning. Bij een bepaalde waarde
van de anodespanning, bv. Va == 200 volt, kan de karakteristiek ver
lopen als de kromme a in fig. 13. Bij een hogere waarde van Va, bv.
Va = 250 volt, zal de anodestroom voor alle waarden van Vg groter
zijn; de karakteristiek kan nu bv. de vorm van de kromme b hebben.
Omgekeerd zal bij een lagere anodespanning de anodestroom kleiner
zijn, dus de karakteristiek „lager" liggen (kromme c voor Va =
= 150 volt). Doorgaans worden de /a-Vg-karakteristieken alleen aan
gegeven voor enkele waarden van de anodespanning; in werkelijkheid
kan men natuurlijk voor iedere grootte van Va een karakteristiek
tekenen. De verzadigingsstroom, die bereikt wordt, is voor ieder van
deze karakteristieken dezelfde. (Immers deze is uitsluitend bepaald
door het emitterend vermogen van de gloeidraad.) De verzadigings
stroom ligt echter bij practisch alle trioden zo hoog, dat zij voor het
normale gebruik van geen belang is. Daar in de practijk trioden bijna
altijd worden gebruikt met een negatieve roosterspanning, worden de
karakteristieken meestal alleen aangegeven voor negatieve waarden
van Vg. De verzadigingsstroom komt hierin vrijwel nooit tot uiting.
Zoals uit het bovenstaande zal zijn gebleken, komt in de I^-Vgkarakteristieken alleen de anodestroom voor en niet de roosterstroom.
Dit komt, omdat bij de meeste toepassingen van triodes de rooster
spanning een zo grote negatieve waarde krijgt, dat geen roosterstroom
vloeit. Toch wordt soms ook wel de roosterstroom tezamen met de
anodestroom in één grafiek getekend. Verticaal wordt dan zowel 7a
als Ig uitgezet (fig. 14). Reeds een kleine negatieve roosterspanning
is voldoende om de roosterstroom practisch volledig te onderdrukken.
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Voor het tot nul terugbrengen van de anodestroom is een veel grotere
waarde van de negatieve roosterspanning nodig.
Uit de Ja-Vg-karakteristieken van een triode kunnen de grootte van
de steilheid, de inwendige weerstand en de versterkingsfactor van de
desbetreffende buis worden afgelezen.
De steilheid is de verandering van de anodestroom per volt roosterspanningsvariatie (bij constante Va). Veranderen we nu bv. bij de
triode, waarvoor fig. 13 geldt, de roosterspanning van — 2 tot
— 4 volt, waarbij de anodespanning op 250 volt wordt gehandhaafd,
dan daalt de anodestroom van 10 tot 6 mA. De steilheid is dus hier
2 mA/V. Deze is blijkbaar gelijk aan de helling van de 7a-Vg-karakteristiek. (5 is gelijk aan de tangens van de in fig. 13 aangegeven
hoek a). We zien uit fig. 13, dat deze helling niet overal dezelfde is.
Bij grotere negatieve waarden van Vg neemt altijd de helling, dus
ook de steilheid, af. Er is echter meestal op iedere karakteristiek wel
een gedeelte aan te geven, dat nagenoeg recht is en waar dus de
steilheid een vrijwel constante waarde heeft.
De inwendige weerstand is de verandering van de anodespanning
gedeeld door de verandering van de anodestroom (bij constante Vg).
Veranderen we nu bv. de anodespanning van 200 tot 250 V en hand
haven we de roosterspanning op — 2 V, dan zien we uit fig. 13, dat
de anodestroom stijgt van 6 tot 10 mA. De inwendige weerstand is
dus hier 50/4 = 12,5 V/mA = 12 500 V/A =12 500 D.
De versterkingsfactor is de verhouding van de verandering van de
anodespanning en die van de roosterspanning, die eikaars effect op de
anodestroom juist opheffen. Stellen we bv. de triode van fig. 13 in
op een anodespanning van 200 V en een roosterspanning van — 2 V,
dan is volgens de karakteristiek de anodestroom 6 mA. Laten we nu
de anodespanning stijgen tot 250 V, dan zien we uit fig. 13, dat de
roosterspanning op — 4 V moet worden gebracht om de anodestroom
op 6 mA te handhaven. De versterkingsfactor is dus 50/2 = 25, wat we
ook hadden kunnen vinden uit formule (9), immers S = 2 mA/V =
= 0,002 A/V en R[= 12 500 Q = 12 500 V/A, dus
g = 0,002 • 12 500 = 25.

b. De anodestroom-anodespanningskarakteristiek
Wordt het rooster van een triode geleidend met de gloeidraad ver
bonden (fig. 11), dan gedragen anode en gloeidraad zich samen als
een diode. Weliswaar zal een gedeelte van de electronen, die de
gloeidraad verlaten, door het rooster worden opgevangen, doch dit
betekent slechts een betrekkelijk geringe vermindering van de anode
stroom. Het karakter van deze „diode” wordt hierdoor niet belangrijk
gewijzigd. Tekenen we dus de grafische voorstelling van de anode
stroom als functie van de anodespanning, dan zal deze eenzelfde
verloop vertonen als een diodekarakteristiek, waarvan fig. 4 een
I

L
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voorbeeld gaf. Een dergelijke 7a-Vakarakteristiek geeft de kromme a in
fig. 15.
Geven we aan het rooster een be
paalde negatieve spanning met be
hulp van een roosterspanningsbatterij
(fig. 12), dan kunnen we weer een
Ia-^"karakteristiek opnemen. Daar
een negatieve roosterspanning de
anodestroom vermindert, is een ho
gere anodespanning nodig om een be
paalde waarde van de anodestroom te
bereiken. De karakteristiek zal dus
naar rechts verschuiven. Voor ver
schillende waarden van Vg krijgen
0
5Q
250V
150
we zo de krommen b, c, d en e in
~
Va
Fig. 15. Anodestroomfig. 15. Daar, zoals hiervoor reeds
werd vermeld, triodes bijna altijd anodespanningskarakteristieken van
een triode. Deze figuur geldt voor
v/orden gebruikt met negatieve roos
dezelfde buis als fig. 13.
terspanning, worden ook de 7a-Vakarakteristieken vrijwel steeds alleen voor negatieve waarden van Vg
aangegeven.
Natuurlijk zijn de 7a-Vg-karakteristieken en de 7a-Va-karakteristieken
van een zelfde triode niet onafhankelijk van elkaar. Daar door de
7a-Vg-karakteristieken het gedrag van een triode volkomen is be
paald, kan men met behulp hiervan de /a-Va-karakteristieken tekenen.
Zo gelden fig. 15 en fig. 13 voor dezelfde triode. Voor een bepaalde
waarde van Vz en van Vg vinden we dus in beide grafieken dezelfde
anodestroom.
Ook uit de 7a-Va-karakteristieken kan de grootte van de steilheid,
de inwendige weerstand en de versterkingsfactor worden afgelezen.
De inwendige weerstand is de verandering van de anodespanning ge
deeld door de anodestroomverandering bij een constante rooster
spanning. Dit is de helling van een 7a-Va-karakteristiek, dus R[ is de
tangens van de in fig. 15 aangegeven hoek /?. Uit fig. 15 zien we,
dat in het rechte gedeelte van de karakteristieken per 50 volt anodespanningsvariatie de anodestroom een verandering van 4 mA onder
gaat. De inwendige weerstand is dus:
-= 12 500 ü.
0,004
De steilheid is de verandering van de anodestroom per volt roosterspanningsvariatie, bij constante anodespanning. Handhaven we dus
bv. de anodespanning op 250 V en variëren we de roosterspanning
van — 2 tot — 4 V, dan lezen we uit fig. 15 op een verticale lijn af,
dat de anodestroom van 10 tot 6 mA verandert. De steilheid is dus
2 mA/V.
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Ter bepaling van de versterkingsfactor denken we ons weer de anodespanning en de roosterspanning gelijktijdig veranderd in een zodanige
verhouding, dat de anodestroom constant blijft. Uit fig. 15 zien we
bv., dat, om de anodestroom op 6 mA te handhaven, bij een anodespanningsvariatie van 200 tot 250 V de roosterspanning van — 2 tot
— 4 V moet worden gewijzigd. De versterkingsfactor is dus 25.
7. De triode als versterker
We hebben in het voorgaande gezien, dat we in de triode een middel
bezitten om de sterkte van een bepaalde stroom, de anodestroom, te
beïnvloeden door middel van een spanningsbron, die niet in de anodestroomketen is opgenomen, nl. de roosterspanning. Hierop berust de
voornaamste toepassing van de triode, nl. het gebruik als versterker
van electrische wisselspanningen. In fig. 16 is aangegeven, op welke
wijze hiertoe een triode kan worden geschakeld. We zien hier weer
een gloeistroombatterij A, een anodebatterij B en een roosterbatterij C
aan de triode aangesloten. Behalve de gelijkspanning van de batterij C,
7g0, wordt nu aan het rooster ook een wisselspanning
toegevoerd.
In fig. 16 is hiertoe in serie met de roosterbatterij een wisselspanningsgenerator getekend. De wisselspanning kan echter ook op een andere
wijze aan het rooster worden toegevoerd, bv. door middel van een
transformator of met behulp van een condensator. In hfdst. V wordt
hierop nader ingegaan.
De anodebatterij B is niet direct met de anode verbonden, doch via
een weerstand i?a. De anodestroom /a doorloopt dus ook deze weer
stand en eventuele variaties in deze stroom veroorzaken tevens variaties
in de spanning, die tussen de uiteinden van deze weerstand staat.
Op het rooster van de triode staan dus nu een gelijkspanning en een
wisselspanning. Is bv. de gelijkspanning — 2V2 volt en heeft de wissel
spanning een amplitude van 1/2 volt, dan zal de roosterspanning
tussen —2 en —3 volt variëren. In fig. 17, waar weer een Iz~Vgkarakteristiek is geschetst, zijn in
het onderste gedeelte de roosterla
gelijkspanning en -wisselspanning
T
aangegeven. Door vanaf deze
roosterspanningsgrafiek verticale
lijnen te trekken tot aan de ka
rakteristiek, kan het verloop van
de anodestroom worden gevonden.
PU
'Va
In het rechtergedeelte van fig. 17
is dit verloop van de anode
!vb
stroom aangegeven. Is de steil
*Tc;,9°
1 f
heid, zoals in fig. 17 is aange
nomen, 2 mA/V, dan zal de anode
Fig. 16. Schakeling van een triode stroom een variatie van 2 mA
als versterker.
ondergaan en bv. variëren tussen

(r~§ l
S,

*4

l
I

LT

I
I

IV.B.y 189

3 en 5 mA. Deze stroom bestaat
dus uit een gelijkstroom 7ao van
4 mA en een wisselstroom /aw
met een amplitude van 1 mA. De
gelijkstroom 7a0, die ook aanwezig
is als op het rooster geen wissel
spanning staat, doch alleen de ge
lijkspanning van—21/2.volt, noemt
men de ruststroom. Het punt P op
de 7a-Vg-karakteristiek noemt men
het werkpunt.
Heeft de weerstand i?a in de anodeketen een waarde van 10 000 Q,
dan zal het wisselstroomgedeelte
7aw van de anodestroom hierop
een wisselspanning veroorzaken
met een amplitude van:

mA

9
1

7 1.

•a=fao+Iaw

6I
pc

n

2

lao

Vgo
Vg-6 -5 -4 -l3| 42 -I V
Vg = Vgo+eg

t
f

0,001 • 10 000 = 10 V.

(Ten gevolge van de gelijkstroom
7ao ontstaat op i?a tevens een ge
lijkspanning van:

Fig. 17. Constructie van het verloop
van de anodestroom als gegeven is de
roosterwisselspanning en de anodestroom-roosterspanningskarakteristiek
(hierbij is de invloed van de wisselende
anodespanning op de anodestroom
verwaarloosd).

0,004 * 10 000 = 4° V.
Deze wordt hier echter niet nader
beschouwd.) Ten opzichte van de
roosterwisselspanning is dus een twintigvoudige versterking verkregen.
Wij moeten er evenwel op wijzen, dat de hier gevolgde manier van
uitleggen van de werking van een triode als versterker niet geheel
correct is. Zoals in het voorgaande werd uiteengezet, is nl. de steil
heid gelijk aan de verandering van de anodestroom per volt roosterspanningsvariatie bij constante anodespanning. Wanneer echter, zoals
in fig. 16, in de anodestroomketen een weerstand is opgenomen,
is de anodespanning van de triode (spanning tussen anode en gloeidraad) niet gelijk aan de klemspanning van de batterij B, doch een
zeker bedrag lager, welk bedrag, zoals men gemakkelijk inziet, gelijk
is aan 7a7?a. Stijgt nu de anodestroom, doordat de negatieve roosterspanning kleiner wordt, dan zal hierdoor de anodespanning dalen,
waardoor de stijging van de anodestroom wordt tegengewerkt. Evenzo
wordt een daling van de anodestroom, ten gevolge van een stijging
van de negatieve roosterspanning, tegengewerkt door een stijging van
de anodespanning. De variatie in de anodestroom ten gevolge van een
bepaalde roosterspanningsvariatie zal dus in werkelijkheid kleiner zijn
dan de hierboven berekende waarde.
Om de juiste formule voor de versterking op te stellen, dienen we
dus bij het aanbrengen van een bepaalde variatie in de rooster
spanning, AVg, zowel rekening te houden met de directe invloed
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hiervan op de anodestroom, als met de invloed van de eveneens op
tredende verandering van de anodespanning, AVa. Deze beide ge
deelten van de anodestroomvariatie zijn volgens (6) en (7) gegeven
respectievelijk door SA Vg en AVJRi. De totale verandering van de
de anodestroom bedraagt dus:
(15)
AIa = SAVg+ AVJRi
Daar bovendien A Va gelijk is aan —AIaRa (door het minteken wordt
aangegeven, dat een stijging van de anodestroom een vermindering
van de anodespanning veroorzaakt), vinden we voor AIa de formule:
Ri AV
(16)
Ma
%

Zou de weerstand Ra niet in de anodeketen zijn opgenomen, dan zou
de variatie in de anodestroom, die ten gevolge van een roosterspanningsverandering A Vg ontstaat, bedragen AIa
SAVg. De
invloed van ,de weerstand Ra is dus, alsof de steilheid in de verhouding
Ri kleiner is. Men noemt nu de grootheid

Ri +

Ri
sd=s R'i~\~Ra.

(17)

de dynamische steilheid van de triode. Ter onderscheiding hiervan
noemt men de „gewone” steilheid wel de statische steilheid.
Uit het bovenstaande volgt voor de anodespanningsvariatie AVa, die
het gevolg is van een roosterspanningsverandering AVg:
p. p
A Va = - AIaRa = - Sg = - ■S'dRaAVt..........(18)
Door het minteken wordt aangegeven, dat een stijging van Vg (ver
mindering van de negatieve waarde van Vg) een vermindering van Va
veroorzaakt en omgekeerd.
Een wisselspanning Eg, die op het rooster wordt gezet, en die eigenlijk
niets anders is dan een opeenvolging van roosterspanningsvariaties,
zal nu, in verband met (16) en (17), een anodewisselstroom Iaw ver
oorzaken:
Ri
(19)
/aw
S Ri + RaE^~Sd S8
De wisselspanning Vaw, die hierdoor op de weerstand Ra ontstaat, is:
(20)

De versterking bedraagt dus:
SdRa = S Ri Ra
Ri + Ra

(21)

!
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Daar S R{ = g [zie (9)], kan men ook schrijven:
*a
(22)
v=g
R{ + Ra
Is voor de triode, waarvoor fig. 17 geldt, de inwendige weerstand
20 k£I en is de weerstand Ra 10 kD, dan bedraagt de versterking
volgens (22): v = V3 gRa
Daar de breuk
— altijd kleiner dan 1 is, is de versterking
Ri + Ra
steeds kleiner dan de versterkingsfactor. Wordt Ra zeer veel groter
gemaakt dan R{, dan wordt de genoemde breuk bijna gelijk aan 1 en
zal dus de versterking bijna gelijk zijn aan de versterkingsfactor.
De anodespanning Va van een triode, waarbij in de anodeketen een
weerstand Ra is opgenomen (fig. 16), is, zoals reeds werd vermeld,
niet gelijk aan de spanning Vb van de batterij B, doch gegeven door:
(23)
Va = Vb — laRa
Het werkpunt zal dus ook niet liggen op de karakteristiek voor de
spanning Vb, doch op die, welke bij de spanning Va behoort. Ondergaat
de anodestroom een verandering,
dan verandert ook de spanning Va
en wel gaat een stijging van de
anodestroom gepaard met een da
ling van Va en omgekeerd. Door
het aanleggen van een wisselspan
ning aan het rooster en ten gevolge
1
van de hierdoor ontstane verande
ringen in de anodestroom „wer
ken" we dus niet op één bepaalde
ƒa- Vg-karakteristiek, doch gaan we
telkens, wanneer de anodestroom
verandert, op een andere karak
teristiek over. We zullen dit aan de
1 Vg
hand van fig. 18 nader toelichten.
In deze figuur is een aantal Ia-Vgkarakteristieken voor enkele waar
den van Va getekend. Ter vereen
voudiging zijn deze door rechte
lijnen voorgesteld. We zullen aan
nemen, dat Va de waarde 100 V
heeft en dat P het werkpunt is. Fig. 18. Statische en dynamische
De ruststroom heeft dus de waarde /a-V9-karakteristieken van een triode,
7ao = 4 mA. Wordt nu de rooster- eenvoudigheidshalve voorgesteld door
rechte lijnen. Constructie van het ver
spanning gewijzigd van — 3 in loop van de anodestroom uit de rooster— 2 V, dan zou, indien de anode wisselspanning en de dynamische
karakteristiek.
spanning 100 V bleef, de anode-
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stroom stijgen van 4 tot 8 mA. Doordat echter de anodespanning daalt
bv. tot 80 V, zal de anodestroom slechts stijgen tot die waarde, die
op de karakteristiek voor Va = 80 V met Vg = — 2 V overeenkomt,
d.i. 5V2 niA (het punt Q). Een verdere vermindering van de negatieve
roosterspanning bv. tot — 1 V zal een verdere daling van de anode
spanning ten gevolge hebben en we „gaan dus over" op een karakteris
tiek voor weer een lagere anodespanning (punt R). Bij het verhogen
van de negatieve roosterspanning en de daardoor ontstane afname van
de anodestroom, gaan we echter over op karakteristieken voor hogere
waarden van Va (punten S en T). We concluderen hieruit: wanneer
in de anodeketen van een triode een weerstand is opgenomen, ten
einde deze buis als versterker te laten functionneren en we brengen
op het rooster een wisselspanning aan, dan gedraagt de triode zich
alsof de /a-Vg-karakteristiek niet was de lijn voor de anodespanning
Va = 100 V, doch de lijn TSPQR. Met behulp van deze lijn kunnen
we dus op dezelfde wijze de grafiek voor de anodestroom construeren
als we dit in fig. 17 deden bij verwaarlozing van het effect van de
variërende anodespanning. In fig. 18 is deze constructie uitgevoerd
voor een roosterwisselspanning met een amplitude van 2 V.
De lijn TSPQR noemt men een dynamische karakteristiek. Ter onder
scheiding hiervan duidt men de karakteristieken voor constante anode
spanning aan als statische karakteristieken. De helling van de dyna
mische karakteristiek, die de variatie van de anodestroom aangeeft bij
een veranderlijke roosterspanning, met inachtneming van de invloed
van het niet constant zijn van de anodespanning, is de hierboven
reeds genoemde dynamische steilheid. Daar een bepaalde verandering
van de anodestroom een grotere variatie van de anodespanning ver
oorzaakt naarmate de in de anodeketen opgenomen weerstand Ra
groter is, zal een bepaalde dynamische karakteristiek slechts gelden
voor één bepaalde waarde van deze weerstand. Bij een kleinere waarde
van Ra (zie fig. 16) behoort een grotere steilheid van de dynamische
karakteristiek en omgekeerd (wat ook volgt uit formule (17) voor de
dynamische steilheid). Wordt de weerstand Ra steeds kleiner en
tenslotte nul gemaakt, dan bereikt de dynamische karakteristiek ten
slotte de statische.
De in fig. 18 gegeven voorstelling van de karakteristieken als rechte
lijnen is natuurlijk slechts een benadering van de werkelijkheid. Daar
de werkelijke karakteristieken in meerdere of mindere mate krom zijn,
zullen ook de dynamische karakteristieken een kromming vertonen. In
fig. 19 is het werkelijke verloop van de statische en dynamische
karakteristieken van een triode geschetst.
Ook in de -/a~ ^.“karakteristieken kan de invloed van een weerstand
in de anodeketen worden aangegeven. In fig. 20 is een aantal Ia-Vakarakteristieken van een triode weergegeven; eenvoudigheidshalve zijn
ook deze door rechte lijnen voorgesteld. Is de anodespanning 200 V
en de negatieve roosterspanning 3 V, dan is het punt. P het werkpunt.

IV.B.7-C 193
la

d
300 V

v9

Va

Fig. 20. /a-Va-karakteristieken van een
triode, eenvoudigheidshalve voorge
steld door rechte lijnen. Door het werk
punt P is de rechte lijn (belastingslijn)
QPR getrokken, overeenkomende met
een in de anodeketen opgenomen
weerstand Ra = tg a.

Fig. 19. Daar de sta
tische karakteristieken (a,
b, c en d) gekromd zijn,
zal een dynamische ka
rakteristiek (e) ook een
kromming vertonen.

Variëren we nu de roosterspanning, terwijl Va = 200 V blijft, dan
„zullen we ons bewegen” op een verticale lijn door het punt P. Is
daarentegen in de anodeketen een weerstand opgenomen, dan zal een
stijging van de anodestroom met een daling van de anodespanning
gepaard gaan, zodat de verschillende waarden, waarop de anode
stroom zich instelt, gevonden worden op een lijn als bv. de lijn QPR
in fig. 20. Naarmate de weerstand Ra in de anodeketen groter is, zal
de stand van deze lijn meer van de vericale afwijken. De hoek a,
tussen de lijn QPR en de lijn door P voor constante anodespanning,
is bepaald door de grootte van Ra en wel is tg a = Ra. De lijn QPR
wordt wel aangeduid als een belastingslijn.

c
DE CONSTRUCTIE VAN GLOEIDRADEN
Direct en indirect verhitte buizen
In de eerste radiobuizen werd voor de emissie van electronen gebruik
gemaakt van een gloeiende metalen draad. Als materiaal paste men
wolfram toe, een metaal, dat ook voor de gloeidraden van gloeilampen
wordt gebruikt. Het vermogen van een zuiver metaal om electronen
te emitteren is echter vrij beperkt. Het moet tot een zeer hoge tempe
ratuur (witgloeihitte) worden verhit om dit vermogen voldoende op
te voeren. Om deze reden werd juist wolfram als materiaal gekozen.
Dit heeft nl. een zeer hoog smeltpunt en kan dus zonder grote be
zwaren tot een hoge temperatuur worden verhit. Hiervoor is echter
Radiotechniek II — 13
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een grote gloeistroom nodig en het spreekt vanzelf, dat men getracht
heeft, materialen te vinden, die in staat zijn om bij een lagere tempe
ratuur voldoende electronen te emitteren.
Een middel hiertoe is het toevoegen van een geringe hoeveelheid
thoriumoxyde (een verbinding van zuurstof met het metaal thorium)
aan het wolfram. Volgens een andere methode wordt de gloeidraad
bedekt met een dun laagje van een stof, die het vermogen om elec
tronen te emitteren bij lagere temperaturen bezit dan het materiaal
van de gloeidraad. De meest gebruikelijke stoffen hiervoor zijn bariumoxyde en strontiumoxyde (verbindingen van zuurstof met de metalen
barium en strontium). De gloeidraad behoeft nu niet meer tot een
zo hoge temperatuur te worden verhit en kan ook uit een ander
materiaal dan wolfram worden gemaakt, bv. nikkel.
De benodigde gloeistroom is nu ook veel lager, wat van veel belang
is wanneer de gloeistroom, zoals we hiervóór steeds aannamen, door
een batterij (veelal een accumulatorenbatterij) wordt geleverd. De
accumulator behoeft dan minder vaak te worden geladen en een
eventuele droge batterij minder vaak te worden vervangen.
Het laden van de gloeistroomaccu of het vervangen van een droge
gloeistroombatterij kan geheel worden vermeden indien de gloeidraad
met wisselstroom kan worden gevoed, die van het wisselstroomnet,
dat doorgaans wel voorhanden is, met behulp van een transformator
kan worden verkregen. (Deze transformator is nodig, omdat de voor
de gloeidraden vereiste spanning veel lager is dan die van het net.)
Met een radiobuis, die is ingericht voor gloeidraadvoeding met een
accu, is dit zonder meer niet mogelijk. Immers hierbij zou de gloei
draad tweemaal per periode „uitgaan”, dus de werking van de buis
twee maal per periode (dus ioo maal per secunde) worden onderbroken.
Men heeft nu voor de voeding van gloeidraden met wisselstroom twee
oplossingen gevonden, nl.:
а. Het construeren van radiobuizen met een tamelijk dikke gloei
draad. Deze heeft een zo grote warmtecapaciteit, dat de draad tijdens
één periode niet noemenswaard kan afkoelen. Ondanks het feit, dat
tweemaal per periode de gloeistroom nul wordt, blijft de temperatuur
van de gloeidraad voldoende hoog en wordt de emissie, dus ook de
werking van de radiobuis, niet onderbroken. Voor het verwarmen van
de dikke gloeidraad is natuurlijk wel een betrekkelijk grote stroom
nodig, doch daar deze nu door het lichtnet kan worden geleverd, is
dit geen bezwaar. Deze gloeidraad wordt natuurlijk ook weer bedekt
met een materiaal, dat gemakkelijk electronen emitteert bij een niet
te hoge temperatuur.
б. Een meer toegepaste methode is de volgende. De electronen wor
den niet geëmitteerd door de gloeidraad zelf, maar door een dun
metalen buisje, dat van binnen door de gloeidraad wordt verwarmd.
Aan de buitenzijde wordt dit buisje bedekt met een dun laagje emit
terend materiaal. De gloeidraad maakt geen electrisch contact met het
buisje en moet dus geheel met isolatiemateriaal worden bedekt. De
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warmte moet nu eerst dit isolatiemateriaal doorlopen, alvorens het
buisje te verwarmen. Hierdoor duurt het na het inschakelen steeds
even (10 a 30 sec) voordat dit type radiobuis „warm" is.
Het dunne metalen buisje, dat als drager van de emitterende laag
dienst doet, noemt men de kathode en wel spreekt men hier van een
indirect verhitte kathode, in tegenstelling tot de gloeidraad, die zelf
electronen emitteert, en die wel wordt aangeduid als een direct ver
hitte kathode. Kortheidshalve spreekt men ook van direct en indirect
verhitte radiobuizen.
De gloeidraad is in de regel binnen de kathode spiraalvormig op
gewikkeld en bedekt met een isolatiemateriaal, dat, doordat het ge
regeld sterk wordt verhit, aan hoge eisen moet voldoen. In fig. 21
is de constructie van een indirect verhitte kathode geschetst. Door
de grote warmtecapaciteit van het geheel (gloeidraad, isolatie
materiaal, kathode) zijn indirect verhitte buizen steeds geschikt
om te worden gebruikt met een wisselspanningsbron voor de voeding
van de gloeidraad. Enige nadere bijzonderheden over de constructie
van direct en indirect verhitte kathodes worden nog vermeld in
paragraaf E.
In de meeste gevallen wordt de kathode evenals de andere electroden
met een door de glaswand gevoerde draad of pen verbonden. Een
indirect verhitte triode telt dus vijf aansluitpennen, nl. kathode,
rooster, anode en de beide einden van de gloeidraad. In fig. 22 is
weergegeven op welke wijze in radioschema's een indirect ver
hitte radiobuis wordt voorgesteld. Met K is
de kathode-aansluiting aangegeven. In ge
1
compliceerde schema's wordt vaak, terwille
—b
van een grotere overzichtelijkheid, de gloei
§
draad in de indirect verhitte buizen weg
gelaten. De schakeling van de gloeidraden
SI— c
kan dan bv. op een aparte plaats in het
schema
worden weergegeven.
s
>

1

9

©

s
Fig. 22.

Fig. 21. Constructie van
een indirect verhitte
kathode.
a. metalen buisje;
b. emitterende laag;
c. geïsoleerde gloeidraad.

Schemafiguur
voor een triode
met indirect ver
hitte kathode.

f) !
R 4 TCk

Fig. 23. Gebruik van een
in de kathodeleiding gescha
kelde weerstand Rk voor het
verkrijgen van negatieve
roosterspanning
(automa
tische negatieve rooster
spanning).
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Het gebruik van een indirect verhitte kathode geeft ons de mogelijk
heid om aan de buis een negatieve roosterspanning te geven, zonder
dat hiervoor een aparte batterij nodig is. In fig. 23 is de hiertoe
meestal gebezigde schakeling getekend. De kathode is niet direct
met de negatieve pool van de anodebatterij verbonden, doch via de
weerstand
waaraan de condensator Ck is parallel geschakeld.
Doordat de anodestroom 7a door Rk vloeit, staat op deze weerstand
een zekere spanning met de in de figuur aangegeven polariteit. De
kathode krijgt dus een positieve spanning, wat op de werking van de
buis hetzelfde effect heeft als een negatieve spanning op het rooster
(immers de anodestroom wordt beïnvloed door het spanningsverschil
tussen rooster en kathode). De condensator Ck dient om te voorkomen,
dat op de weerstand 7?k een wisselspanning staat. Voor nadere bij
zonderheden betreffende deze zg. schakeling voor automatische nega
tieve roosterspanning verwijzen we naar Deel 3, hfdst. IV.

D
TETRODE EN PENTHODE
1. Constructie en eigenschappen
In form. (22) hebben wij de versterking aangegeven, die met een
triode kan worden bereikt. We zagen, dat deze nooit groter kan zijn
dan de versterkingsfactor. In werkelijkheid is zij steeds kleiner dan
deze factor. De versterking kan worden vergroot door de in de anodeketen opgenomen weerstand te vergroten, doch wanneer deze enkele
malen groter is dan de inwendige weerstand van de triode en de
versterking bijna de door de versterkingsfactor gegeven waarde heeft
bereikt, geeft een verdere vergroting van de genoemde weerstand
weinig voordeel. We zullen dit nog met een voorbeeld toelichten.
Heeft een triode een steilheid van 3 mA/V en een inwendige weer
stand van 20 kD en wordt in de anodeketen een weerstand van 50 kÜ
geschakeld, dan is volgens form. (22) de bereikbare versterking 43.
Zouden we de weerstand in de anodeketen verhogen tot 100 kD,
dan zou de versterking slechts toenemen tot 50.
Wanneer de inwendige weerstand van de triode niet 20 kQ, doch
100 kD zou hebben bedragen, zou met een weerstand van 50 kQ
in de anodeketen een versterking van 100 maal zijn verkregen, terwijl
met een weerstand van 100 kfi in de anodeketen een versterking van
150 maal zou kunnen worden bereikt.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk het voordeel van een grote in
wendige weerstand. Hiermede kan een grotere versterking worden ver
kregen, mits de steilheid dezelfde is. Nu is de inwendige weerstand
van een triode in de regel niet groter dan enkele tientallen kilo-ohms
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en men is er dan ook toe
anode
overgegaan buizen te con
strueren, die een veel grotere
schermrooster
92
inwendige weerstand hebben.
O,
stuurrooste^
Hiertoe heeft men in de buis
kathode
een tweede rooster aange
bracht, dat tussen het reeds a)
K |F, |f2
eerder genoemde rooster en
de anode wordt geplaatst.
Fig. 24. a. Doorsnede door het electrodenHet eerder beschreven roos systeem van een tetrode. b. Schemafiguur
voor een tetrode.
ter, waarop de te versterken
wisselspanning wordt gezet,
duidt men nu aan als het
stuurroos ter. Het andere roos
_____ 92
ter wordt het schermrooster
9i
92 Va
genoemd. Een buis met een
B
schermrooster noemt men
+
-=-C
een schermroosterbuis of teV92
“T"
4trode (d.w.z. een buis met
4 electroden, nl. kathode,
stuurrooster, schermrooster
Fig. 25. Schakeling van een tetrode.
en anode). Een dwarsdoor
snede door het electrodensysteem van een dergelijke buis is getekend in fig. 24a, terwijl fig. 24b
aangeeft, op welke wijze een schermroosterbuis gewoonlijk in schema's
wordt voorgesteld. Het schermrooster wordt aangeduid met g2,ter onder
scheiding waarvan het stuurrooster met gx wordt aangegeven.

/fT —

j.

+lf

0",

Het schermrooster van een tetrode dient op een bepaalde positieve
spanning te worden gebracht, welke altijd lager moet zijn dan de anodespanning (we zullen later de reden hiervan noemen). Is bv. de anodespanning Va = 250 V, dan kan de schermroosterspanning Vg2 = 150 V
zijn. In fig. 25 is de schakeling van een schermroosterbuis aangegeven.
Doordat het schermrooster een afschermende werking uitoefent, heeft
de anodespanning slechts weinig invloed meer op de anodestroom.
Dit kan men als volgt inzien. De electronen, die de kathode verlaten
hebben en het stuurrooster zijn gepasseerd, worden aangetrokken door
het schermrooster. Ze bewegen zich in de richting van dit rooster en
verkrijgen een zeer grote snelheid. Een gedeelte van deze electronen
treft de draden van het schermrooster en veroorzaakt een schermroosterstroom /g2. De meeste electronen echter passeren het scherm
rooster en komen in de ruimte tussen schermrooster en anode. Door
de hogere positieve spanning van de anode worden ze door deze
electrode sterker aangetrokken dan door het schermrooster. Ze zullen
zich dus naar de anode bewegen en de anodestroom /a veroorzaken.
De snelheid waarmede de electronen het schermrooster passeren,
wordt vrijwel uitsluitend bepaald door de spanning op dit rooster.
De anodespanning heeft hierop weinig invloed.
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Zijn de electronen eenmaal het schermrooster gepasseerd, dan is de
snelheid, waarmede zij zich naar de anode bewegen, wél van de anodespanning afhankelijk, doch voor de anodestroom is het van weinig
belang of de electronen, die het schermrooster zijn gepasseerd, het
laatste gedeelte van hun weg met een iets grotere of kleinere snelheid
afleggen; als de anodespanning hoger is dan de schermroosterspanning
komt ieder electron, dat het schermrooster passeert, toch op de anode
terecht.
De anodestroom wordt wél beïnvloed door de schermroosterspanning.
Verhogen we deze spanning, dan bewegen zich meer electronen naar
het schermrooster en er zullen dus ook meer door de mazen van dit
rooster passeren, m.a.w. de anodestroom neemt toe (ook de schermroosterstroom zal natuurlijk toenemen). Bij een tetrode heeft dus de
schermroosterspanning op de anodestroom dezelfde invloed als de
anodespanning bij een triode.
2. De karakteristieke grootheden van een tetrode
De inwendige weerstand van een tetrode wordt op dezelfde wijze ge
definieerd als bij een triode, nl. als de verhouding tussen de ver
andering in anodespanning en de hierdoor veroorzaakte variatie in de
anodestroom, waarbij de spanningen op de andere electroden constant
worden gehouden. Bij deze andere electroden is hier ook het scherm
rooster inbegrepen, dus:
(24)
Ri = dVJdlz (Vg1 en Vg2 constant)
Zou de afschermende werking van het schermrooster, zoals die hier
voor werd beschreven, volkomen zijn, dan zou een verandering van de
anodespanning in het geheel geen invloed hebben op de anodestroom,
dus zou de inwendige weerstand oneindig groot zijn. In werkelijkheid
ondergaat de anodestroom wel een verandering, die echter, indien de
anodespanning een voldoend bedrag hoger blijft dan de schermrooster
spanning, zeer veel kleiner is dan bij een triode. De inwendige weer
stand is dus wel groot, doch niet oneindig groot. Zo is van de Philipstetrode E 452 T de inwendige weerstand i?i = 0,3 MD.
Ook de steilheid van een tetrode wordt op dezelfde wijze gedefinieerd
als bij een triode. Men verstaat dus hieronder de verhouding tussen
een anodestroomverandering en de stuurroosterspanningsverandering,
die hiervan de oorzaak is. Hierbij worden de andere electrodenspanningen, dus ook de schermroosterspanning, constant gehouden.
De formule luidt dus:
(25)
S — dIJdVgl (Va en Vg2 constant)
Wanneer men de spanning aan het stuurrooster van een schermroosterbuis een verandering doet ondergaan, wordt hierdoor zowel de anode
stroom als de schermroosterstroom gewijzigd. We maken er op attent,
dat de steilheid alleen betrekking heeft op de anodestroom. De ver-
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andering in de schermroosterstroom blijft hierbij dus buiten be
schouwing. De steilheid van een tetrode is ongeveer even groot als
die van een overeenkomstige triode.
Tenslotte is bij een tetrode de versterkingsfactor op dezelfde wijze
vastgelegd als bij een triode, dus:
g = dVJdVgl (ia en Vg2 constant)
Ook hier is de versterkingsfactor gelijk aan het product van
en inwendige weerstand. Daar de inwendige weerstand zeer
zal dus bij een tetrode ook de versterkingsfactor veel groter
bij een triode. Zo is bij de Philips-tetrode E 452 T de
S = 3 mA/V en de versterkingsfactor g = 900.

(26)
steilheid
groot is,
zijn dan
steilheid

3. De karakteristieken van een tetrode
Evenals bij een triode kunnen ook de eigenschappen van een tetrode
in karakteristieken worden vastgelegd. Hierbij gebruikt men gewoonlijk
de anodestroom-stuurroosterspanningskarakteristiek en de anodestroom-anodespanningskarakteristiek. Deze hebben echter een iets
ander verloop dan bij een triode. We zullen deze karakteristieken
hieronder afzonderlijk nader beschouwen.
a. De anodestroom-stuurroosterspanningskarakteristiek
We denken ons de buis aangesloten zoals in fig. 25 is aangegeven,
dus met een anodebatterij B en een roosterbatterij C. De anodebatterij
wordt gedeeltelijk ook gebruikt voor de levering van de schermroosterspanning. De gloeistroomketen is in dit schema niet aangegeven, daar
het voor de werking van de tetrode niet van belang is, op welke wijze
de kathode wordt verhit. De anodespanning
mA
zullen we Va en de schermroosterspanning Vg2
30
noemen, terwijl we de stuurroosterspanning met
la
Vgl zullen aangeven.
t
Als we de anodespanning en de schermrooster
spanning constant houden en de negatieve roos20
terspanning verschillende waarden geven, zal ook
de anodestroom verschillende waarden aan
nemen. Zetten we horizontaal de stuurrooster
ÏO
spanning en verticaal de anodestroom uit, dan
krijgen we een lijn als bv. a in fig. 26. Deze geldt
dus voor één bepaalde schermroosterspanning.
De anodespanning kan hierbij verschillende -IO -8 -6 -4 -2 O
waarden hebben, daar, zoals we hierboven zagen, -vg, -— v
de anodespanning slechts een zeer geringe in
Fig. 26. Anodestroomvloed op de anodestroom heeft. Kiezen we een stuurroosterspanningsandere schermroosterspanning, dan ondergaat de
karakteristieken
anodestroom natuurlijk wél een verandering.
van een tetrode.
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We krijgen dus bij een andere waarde van de schermroosterspanning
een andere /a-Vg-karakteristiek. Zo zijn met b en c de karakteristieken
voor twee andere waarden van de schermroosterspanning getekend.
Bij de behandeling van de triode onderscheidden we twee verschillende
7a-Fg-karakteristieken en wel de statische en de dynamische. Een
dynamische karakteristiek kan worden getekend, wanneer in de anodeketen een weerstand is opgenomen, waardoor een verandering van de
anodestroom een wijziging van de anodespanning veroorzaakt. De steil
heid van een dynamische karakteristiek is bij een triode steeds kleiner
dan de steilheid van de statische karakteristiek (zie fig. 18 en 19).
Daar bij een tetrode de anodespanning practisch geen invloed heeft
op de anodestroom, zijn bij dit huistype de statische en dynamische
steilheid practisch even groot. Toch wijkt ook bij een tetrode de dyna
mische karakteristiek af van de statische. We kunnen dit als volgt
inzien. Is in de anodeketen van een tetrode een weerstand opgenomen
(fig. 27), dan zal bij het verminderen van de negatieve roosterspanning
door de hiermede gepaard gaande stijging van de anodestroom de
anodespanning dalen, evenals dit bij een triode het geval is. Reeds
eerder werd vermeld, dat deze daling van de anodespanning geen
invloed heeft op de anodestroom, doch men dient in aanmerking te
nemen, dat dit alleen het geval is, wanneer de anodespanning een
voldoend bedrag (bv. meer dan 50 V) hoger is dan de schermrooster
spanning. Daalt de anodespanning zo veel, dat deze nog slechts weinig
groter is dan de schermroosterspanning, dan zullen meer electronen
naar het schermrooster en minder naar de anode gaan, dus de anode
stroom zal afnemen. Het gevolg van een en ander is, dat de dyna
mische karakterstiek van een schermroosterbuis bij kleine negatieve
roosterspanningen een afplatting vertoont, die des te sterker is, naar
mate de in de anodeketen opgenomen weerstand groter is. Ter illu
stratie hiervan is in fig. 28 met a een statische karakteristiek van een
schermroosterbuis getekend. De dynamische karakteristiek kan nu bij
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Fig. 27. Schakeling van een
weerstand Ra in de anode
keten van een tetrode.
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Fig. 28. Statische karakte
ristiek (a) en dynamische
karakteristieken (b, c, d) van
een tetrode.
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Fig. 30. Verloop van de 7a-Vakarakteristieken van een tetrode
wanneer geen secundaire emissie
zou optreden.

een bepaalde waarde van Ra (zie fig. 27) de met b aangegeven vorm
aannemen. Vergroten we i?a, dan zal deze karakteristiek verlopen
volgens de met c of d weergegeven krommen.
b. De anodestroom-anodespanningskarakteristiek
Daar bij een tetrode de anodestroom slechts weinig door de anodespanning wordt beïnvloed, zal een /a-Va-karakteristiek grotendeels
horizontaal verlopen. Zou Va in het geheel geen invloed hebben op 7a,
dan zou een dergelijke karakteristiek uit een horizontale rechte lijn
bestaan. In fig. 29 is een dergelijke geïdealiseerde karakteristiek voor
gesteld. Doordat echter de anodespanning toch wel enige invloed
heeft op de anodestroom, zal in werkelijkheid de Ta-VVkarakteristiek
een geringe helling vertonen. Verlagen we dus de anodespanning,
bv. van 200 tot 100 V, dan zal de anodestroom slechts zeer weinig
dalen. Wordt echter de anodespanning lager dan de schermroosterspanning, dan treedt wél een daling van de anodestroom op. De
electronen, die het schermrooster zijn gepasseerd, worden dan nl.
sterker door het schermrooster dan door de anode aangetrokken. Een
gedeelte van deze electronen zal omkeren en op het schermrooster
terecht komen, wat een vermindering van de anodestroom betekent.
Bij lage anodespanningen zal dus de 7a- ^-karakteristiek een steil
verloop vertonen.
Een schermroosterbuis heeft dus alleen een grote inwendige weerstand
wanneer de anodespanning voldoende hoog is.
In fig. 30 is een aantal /a-Va-karakteristieken getekend voor enkele
waarden van de negatieve roosterspanning en een bepaalde waarde
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van de schermroosterspanning. Voor andere waarden van Vg‘2 geldt
5
natuurlijk een andere bundel /a-Va-karakteristieken.
We moeten er echter thans op wijzen, dat in werkelijkheid de karakte
ristieken van een tetrode niet precies verlopen zoals in fig. 30 aan
gegeven, ten gevolge van een verschijnsel, dat wij tot nu toe niet
behandeld hebben, nl. de secundaire emissie.
4. De secundaire emissie
In het voorgaande hoofdstuk beschreven we, hoe een in een luchtledig
geplaatst metaaloppervlak, dat tot gloeiing wordt gebracht, electronen
kan emitteren. Behalve door verhitting kan echter een metaaloppervlak
nog op een andere wijze tot emissie van electronen worden gebracht.
Wanneer nl. een dergelijk oppervlak wordt getroffen door electronen,
die door een ander metalen voorwerp zijn geëmitteerd, en die een
voldoend grote snelheid hebben, kan een aantal electronen, dat zich
in het koude metaaloppervlak bevindt, hieruit geworpen worden.
Wanneer één electron het oppervlak treft, kunnen soms zelfs 3 of 4
andere electronen dit oppervlak verlaten, welk verschijnsel wordt
aangeduid als secundaire emissie. Deze vorm van emissie kan optreden
aan de anode van een radiobuis. In de regel is de snelheid van de
electronen, die de anode treffen, zo groot, dat ieder electron uit het
anode-oppervlak meer dan één electron vrij maakt.
Wanneer deze secundaire electronen weer naar de anode terugkeren,
heeft de secundaire emissie op de grootte van de anodestroom geen
invloed. Dit is het geval bij de anode van een triode. Daar de anodespanning steeds veel hoger is dan de roosterspanning, keren de elec
tronen, die door secundaire emissie vrij komen, weer naar de anode
terug. Bij een tetrode echter bevindt het schermrooster zich in de
nabijheid van de anode. Is de schermroosterspanning aanmerkelijk
lager dan de anodespanning (bv. 50 V of meer), dan zullen ook hier
de uit de anode vrij komende electronen weer naar de anode terug
keren. In dit geval heeft dus ook hier de secundaire emissie geen invloed
op de anodestroom. Is echter de anodespanning slechts weinig hoger,
even hoog, of zelfs lager dan de schermroosterspanning, dan kunnen
de genoemde electronen zich naar het schermrooster bewegen, wat een
vermindering van de anodestroom betekent. Het kan zelfs voorkomen,
dat voor ieder electron, dat van de kathode de anode bereikt, twee of
meer electronen van de anode naar het schermrooster overgaan. Daar
in dit geval meer electronen de anode verlaten dan hierop aankomen
is de anodestroom negatief.
Zetten we dus in een /a-l^a-karakteristiek de anodestroom en de
anodespanning uit, dan zal in het gebied, waar deze anodespanning
ongeveer gelijk is aan de schermroosterspanning, de anodestroom een
sterke inzinking vertonen (fig. 31). Wanneer de anodespanning veel
lager is dan de schermroosterspanning, neemt de anodestroom weer toe.
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de anodestroom door secundaire
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denkbeeldige geval, dat er geen
Fig.
31.
Anodestroom-anodespanningssecundaire emissie zou optreden.
karakteristiek van een tetrode, waarin
De secundaire emissie kan op de tevens het verloop van de scherm
werking van een tetrode als ver- roosterstroom als functie van de
sterkerbuis een zeer ongunstige anodespanning is aangegeven. Ten
invloed hebben. We zagen in het gevolge van de secundaire emissie
vertoont/a een inzinking, wanneer Va
voorafgaande, dat de inwendige ongeveer gelijk aan Vg2 wordt. De
weerstand van een buis bepaald is schermroosterstroom /g2 neemt hier
bij toe.
door de helling van de I^-Vakarakteristiek en wel is de inwen
dige weerstand kleiner naarmate deze helling grooter is. Nu zien we
uit fig. 31, dat in het rechtergedeelte van het gebied, waar de
karakteristiek de inzinking vertoont, deze kromme een grote helling
heeft. Hier zal dus de inwendige weerstand van de tetrode gering zijn.
Daar dit buistype juist werd geconstrueerd om een hoge inwendige
weerstand te verwezenlijken, is het duidelijk, dat deze geringe in
wendige weerstand niet gewenst is. In het linkergedeelte van de
inzinking is de helling, dus ook de inwendige weerstand, zelfs negatief.
Op de betekenis en gevolgen hiervan wordt elders in dit boek nader
ingegaan (hfdst. VII). Een tetrode dient dus altijd te worden gebruikt
met een schermroosterspanning, die tenminste enkele tientallen volts
lager is dan de anodespanning. Bij gebruik van een anodebatterij zal
men hiertoe het schermrooster met een aftakking op deze batterij
kunnen verbinden (fig. 25 en 27).
Bij sommige buizen in een versterker of ontvangtoestel treden anodewisselspanningen op met een amplitude, die even groot of bijna even
groot is als de anodegelijkspanning (eindbuizen, zie hierover later).
De anodespanning varieert dan dus ongeveer van nul tot de dubbele
waarde, die deze spanning in de rusttoestand heeft. Daar het scherm
rooster aan een constante spanning is aangesloten, zal dan de anode
spanning gedurende een gedeelte van iedere periode lager zijn dan de
schermroosterspanning, wat om de hierboven beschreven reden niet
toelaatbaar is. Een normale tetrode is dan ook voor gebruik als eindbuis ongeschikt.
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5. De penthode

Wanneer men een tetrode wenst te gebruiken met een schermroosterspanning, die even hoog of hoger is dan de anodespanning (wat een
vereenvoudiging van de schakeling kan betekenen), is het noodzakelijk,
maatregelen te nemen om de secundaire emissie onschadelijk te maken.
Men heeft dit kunnen bereiken door tussen het schermrooster en de
anode een derde rooster aan te brengen. Dit rooster, dat het derde
rooster of keerrooster wordt genoemd, wordt meestal met de kathode
verbonden. Bij sommige huistypen is inwendig reeds een verbinding
tussen keerrooster en kathode (bij direct verhitte buizen tussen keer
rooster en gloeidraad) aangebracht; bij andere typen is het derde
rooster met een afzonderlijke aansluitpen verbonden. Men kan deze dan
met de aansluitpen voor de kathode verbinden (soms zijn ook andere
schakelingen gewenst). Fig. 32a geeft een doorsnede door het electrodensysteem van een penthode, terwijl in fig. 32b is weergegeven op
welke wijze een dergelijke buis in schema's wordt voorgesteld. Het keer
rooster g3 is bij deze buis binnen de ballon met de kathode verbonden.
De werking van het derde rooster in een penthode is als volgt te ver
klaren. Dit rooster heeft een spanning, die laag is ten opzichte van
de anode- en schermroosterspanningen. Hierdoor oefent het een af
stotende werking op de electronen uit. Voor de electronen, die van de
kathode op weg zijn naar de anode, is dit van weinig betekenis, daar
deze een zo grote snelheid hebben, dat ze de mazen van het keerrooster
wel kunnen passeren. De electronen echter, die door secundaire
emissie aan de anode vrij komen, hebben een snelheid, die zo gering is,
dat zij het keerrooster niet kunnen passeren. Doordat ze door de
positieve spanning van de anode worden aangetrokken, zullen ze zich
weer naar de anode terugbewegen en het schermrooster niet kunnen
bereiken. In een penthode treedt dus wél secundaire emissie op, doch
deze veroorzaakt geen vermindering van de anodestroom en heeft
derhalve geen schadelijke invloed op de werking van de buis.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een andere voor het derde rooster veel
gebruikte benaming, nl. vangrooster, onjuist is. Immers dit rooster
„vangt" geen secundaire
anode
/^y—93 electronen, doch doet deze
naar de anode terugkeren.
keerrooster
Bij een penthode kan dus aan
schermrooster
stuurrooster
92
het schermrooster een span
ning worden gegeven, die
kathode
—9,
even hoog is als de anode
a)
spanning. De /g-Va-karakteristieken hebben een vorm,
Fig. 32. a. Doorsnede van het electroden- die niet, zoals bij een te
systeem van een penthode.
trode, een inzinking ver
b. Schemafiguur voor een penthode, waarbij
het derde rooster inwendig met de kathode toont. In fig. 33 is met de
gestippelde lijn de /a-Vais verbonden.
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Fig. 34. Schakeling van een
penthode als versterker.

karakteristiek van een tetrode aangegeven, terwijl de getrokken lijn de
vorm voorstelt, die deze karakteristiek aanneemt, als in deze tetrode
een keerrooster wordt aangebracht, zodat we een penthode verkrijgen.
Behalve door het onschadelijk maken van de secundaire emissie heeft
het keerrooster nog een andere gunstige invloed op de werking van de
desbetreffende buis. Het keerrooster heeft nl. een afschermende wer
king overeenkomstig die van het schermrooster. Een verandering van
de anodespanning kan nu door de invloed van dit rooster nog minder
invloed op de anodestroom uitoefenen dan bij een tetrode, wat wil
zeggen, dat de inwendige weerstand door het aanbrengen van het
keerrooster wordt vergroot. In fig. 33 komt dit tot uiting door het
feit, dat in het rechtergedeelte van de karakteristieken de getrokken
lijn een kleinere helling vertoont dan de gestippelde. Door de grotere
inwendige weerstand is ook de versterkingsfactor van een penthode
groter dan van een tetrode en kan met het eerstgenoemde buistype
een grotere versterking worden verkregen.
Fig. 34 toont het schema van een penthode, zoals deze als versterker
kan worden geschakeld. In de anodeketen is de weerstand i?a op
genomen. Voor de schermroosterspanning wordt nu de volle spanning
van de anodebatterij gebruikt. Doordat de anodespanning lager is dan
de spanning van de anodebatterij zal de schermroosterspanning hier
groter zijn dan de anodespanning. Het keerrooster is bij de hier ge
tekende buis buiten de ballon met de kathode verbonden.
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CONSTRUCTIE EN FABRICAGE VAN RADIOBUIZEN
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Fig- 35Electrodensysteem
van een radiobuis met
kneep en pompstengel.

Hier willen wij iets mededelen over de manier,
waarop radiobuizen worden geconstrueerd en
over de gebezigde materialen.
We hebben reeds meermalen vermeld, dat een
radiobuis bestaat uit een ballon, waarin de
electroden zijn opgesteld. Bij de meeste huis
typen is de ballon vervaardigd uit glas; bij som
mige wordt echter een metalen ballon gebruikt.
De toevoerdraden naar de electroden worden in
dit laatste geval door middel van kleine stukjes
glas door de ballonwand gevoerd, welk glas als
isolator dient.
De oudere huistypen vertonen alle een con
structie, die grotendeels is overgenomen van de
gloeilamp. De verschillende doorvoerdraden zijn
samen in een stukje glas geperst, dat met de
naam kneep wordt aangeduid. In fig. 35 is een
dergelijke kneep zichtbaar. Het electrodensysteem is hier reeds op de doorvoerpennen
bevestigd. Het glazen buisje, dat onderaan zicht
baar is, dient om later de ballon luchtledig te
pompen. Dit buisje, de zg. pompstengel, wordt
daarna dichtgesmolten en grotendeels verwijderd.
Het materiaal van de doorvoerdraden moet een
speciale samenstelling hebben. Tijdens het ge
bruik wordt nl. de buis warm, en zoals bekend
is, zetten de meeste materialen bij verwarming
uit. Zouden nu de doorvoerdraden niet evenveel
uitzetten als het glas, dan zou de ballon ter
plaatse van deze draden lek worden en na enige
tijd niet meer luchtledig zijn. Het is dus nood
zakelijk, dat de doorvoerdraden worden gemaakt
van een materiaal, waarvan de uitzettingscoëfficiënt nauwkeurig gelijk is aan die van het
gebruikte glas. Een veel gebruikt materiaal
hiervoor is een legering van ijzer en nikkel of
ijzer en chroom.
Zoals reeds in het voorgaande werd medegedeeld,
worden de gloeidraden meestal uit wolfram
samengesteld. Dit metaal wordt eerst tot staven
gesmeed, die vervolgens tot draden van de ver
eiste dikte worden uitgetrokken. Bij direct
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verhitte huizen wordt de gloeidraad tussen een aantal
verende steunen gepannen. Deze steunen moeten verend
zijn om te maken, dat de gloeidraden bij de verwarming en
daarmede gepaard gaande uitzetting, strak blijven staan.
Bij indirect verhitte huizen wordt de gloeidraad met een
isolerende laag bedekt, meestal aluminiumoxyde of magnesiumoxyde. De gloeidraad wordt spiraalvormig opge
wikkeld en vervolgens in het kathodebuisje geschoven,
dat doorgaans uit nikkel bestaat (zie fig. 21).
De kathode (bij direct verhitte buizen de gloeidraad)
is bedekt met een dun laagje van een emitterende stof,
die bij de fabricage meestal in de vorm van bariumcarhonaat of strontiumcarbonaat wordt aangebracht (door
bespuiten). Tijdens het luchtledig pompen van de ballon
wordt de gloeidraad tot gloeien gebracht. Hierdoor
worden het barium- of strontiumcarbonaat omgezet in
bariumoxyde of strontiumoxyde. Men noemt dit het for
meren van de kathode. De genoemde oxyden hebben de
eigenschap, bij een betrekkelijk lage temperatuur electronen te emitteren.
Fig. 36.
De verschillende roosters worden in de regel gewikkeld
Constructie
van molyhdeendraad. De schroefvormig opgewikkelde
van een
rooster.
draad wordt door een of meer staafjes gesteund. Fig. 36
toont een gewikkeld rooster. Daar de afstand tussen de
verschillende electroden vaak zeer klein is (afstanden tussen kathode
en stuurrooster van enkele tiende millimeters komen in vele buizen
voor) moeten de afmetingen van de roosters aan zeer hoge nauwkeurigheidseisen voldoen om kortsluiting tussen de electroden te
voorkomen en aan de buis de gewenste eigenschappen te geven.
De anode bestaat bij de meeste buizen uit nikkel of ijzer. Zij kan
vervaardigd zijn uit gesloten plaat of wel van een perforatie zijn voor
zien. Dit laatste heeft het voordeel, dat de warmte van de kathode
gemakkelijker kan uitstralen, doch er is ook een nadeel aan verbonden.
Vele electronen kunnen dan nl. door de gaatjes in de anode de glaswand
bereiken, waar ze secundaire emissie kunnen veroorzaken, wat een
nadelige invloed op de werking van de buis kan hebben.
Om te beletten, dat de electronen buiten het electrodensysteem kunnen
komen, worden zeer vaak afschermingen ingebouwd. Zo wordt bv. een
geperforeerde anode vaak in een afschermende cilinder van metaalgaas
geplaatst, die met de kathode wordt verbonden en hierdoor de elec
tronen, die door de anode vliegen, weer naar de anode doet terugkeren.
Ook wordt het electrodensysteem vaak aan de uiteinden van afschermplaten voorzien, die beletten, dat langs deze wegen verstrooide elec
tronen het systeem kunnen verlaten. Deze afschermingen kan men
dus niet tot het eigenlijke electrodensysteem rekenen.
Een ander middel om secundaire electronenemissie van de glaswand
te verminderen is het bespuiten van de ballon aan de binnenzijde met
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een stof, die zeer weinig secundaire electronen geeft, nl. grafiet.
Speciaal bij eindbuizen wordt dit vaak toegepast.
De verschillende electroden worden gesteund en onderling op de
juiste afstand gehouden door een of meer platen uit isolatiemateriaal,
in de regel mica. In fig. 35 zijn aan de bovenzijde en onderzijde van
het electrodensysteem dergelijke platen zichtbaar.
Doordat de kathode verhit wordt, nemen de andere onderdelen soms
een te hoge temperatuur aan. Speciaal het stuurrooster, dat zich in
de onmiddellijke nabijheid van de kathode bevindt, wordt soms te
warm (over de bezwaren hiervan worden hierna nadere bijzonderheden
vermeld). Als middel hiertegen worden de steunstaven van dit rooster
vaak uit een materiaal gemaakt, dat de warmte goed geleidt (koper).
Verder worden verschillende electroden vaak voorzien van koelvinnen.
De fabricage
De gang van zaken bij de fabricage van de buizen is nu als volgt.
Nadat de verschillende onderdelen op speciale machines zijn ver
vaardigd en op juiste afmetingen zijn gecontroleerd, worden de elec
troden en mica-steunen op de doorvoerdraden in de kneep gemonteerd.
Dit geschiedt door electrisch puntlossen. Men verkrijgt dan een geheel,
zoals bv. in fig. 35 is voorgesteld. Dit wordt in een ballon geplaatst
en hiermede versmolten, waarna door middel van de pompstengel de
ballon luchtledig wordt gepompt. Hierna wordt de pompstengel dichtgesmolten. Tijdens het luchtledig pompen wordt het geheel geplaatst
binnen een spoel, waardoor een hoogfrequente wisselstroom vloeit. Door
de in de electroden geïnduceerde stromen worden
deze sterk verhit. Eventuele in deze metaaldelen
aanwezige gassen worden hierdoor uit het
metaal verwijderd.
Ter verbetering van het vacuum (luchtledig)
wordt steeds ook nog een ander middel toe
gepast. Bij de montage wordt nl. een klein
stukje van een bepaald materiaal aangebracht,
het zg. getter. Hiervoor wordt veel gebruikt
magnesium of barium. Bij het verhitten tijdens het
luchtledig pompen verdampt dit gettermateriaal
en slaat grotendeels weer neer op de koudere
ballonwand, waar het de bekende spiegel vormt.
Eventuele gasresten, die door pompen niet vol
doende kunnen worden verwijderd, worden door
het getter chemisch gebonden. Tijdens het
pompen wordt ook de gloeidraad verhit, zodat
de emitterende laag geformeerd wordt.
Nadat aan de buis verschillende controlemetingen zijn verricht, wordt bij vele huistypen
Fig. 37. Radiobuis
met huls met pennen. aan de onderzijde van de ballon de zg. huls
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Fig. 38. Radiobuis met
huls met zijcontacten.

Fig. 39. Radiobuis, waarbij de doorvoerpennen
door de bodemplaat van de ballon zijn gevoerd
(kneeploze constructie).

vastgekit. Dit is een gedeelte, dat bestaat uit isolatiemateriaal, waarin
zich een aantal metalen aansluitpennen bevindt, waaraan de draden
uit de kneep worden gesoldeerd. Men heeft dan een radiobuis ver
kregen, waarvan fig. 37 een voorbeeld toont.
De glazen ballon wordt vaak bespoten met een stof, die na het op
drogen een geleidende laag vormt, welke dient als afscherming van de
buis tegen uitwendige electrische velden, die de goede werking van
de buis zouden kunnen storen. Deze geleidende laag wordt met de
kathode verbonden. Vaak wordt als herkenningsteken over deze laag
nog een verfstof gespoten.
De in fig. 37 getoonde constructie (kneep, huls met pennen) werd
vroeger algemeen toegepast, doch tegenwoordig is deze in zeer veel
gevallen vervangen door andere uitvoeringsvormen. Zowel de kneep als
de huls met de lange pennen heeft verschillende bezwaren, speciaal
bij gebruik van de buizen bij zeer hoge frequenties. Deze bezwaren
vloeien hoofdzakelijk voort uit het feit, dat de verbinding tussen de
electroden en de uitwendige schakelelementen via een te lange weg
wordt geleid en dat de capaciteit tussen de toevoerdraden onderling
te groot is (in IV, K gaan we hierop nader in). Bij moderne buizen
worden de genoemde constructies dan ook niet meer toegepast.
Allereerst is men ertoe overgegaan één der electroden (stuurrooster of
anode) niet meer via de kneep en de huls aan te sluiten, doch hier
voor een aparte aansluiting aan de bovenzijde van de ballon aan te
brengen. Men verkreeg zo een ballon met topaansluiting. Later ging
men er toe over de pennen van de huls te vervangen door contacten
aan de zijkant van de huls (fig. 38), die veel korter zijn dan de pennen.
Tenslotte heeft men zelfs de huls geheel laten vervallen, evenals de
Radiotechniek II — 14
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Fig. 40. Serie kneeploze radiobuizen, waarbij de zoeknok aan de buitenzijde
van de metalen ring is aangebracht. (Vergelijk de afmetingen der buizen met
die van het lucifersdoosje.) Van rechts naar links: EL 41, EAF 42, EF 41,
ECH 42, AZ 41.

kneepconstructie. De onderzijde van de ballon wordt dan gevormd door
een vlakke plaat van geperst glas, waarin een aantal doorvoerpennen
is aangebracht. Doordat deze pennen zich op veel grotere afstanden
van elkaar bevinden dan de draden in de kneep bij de oudere buizen,
zijn de onderlinge capaciteiten van deze pennen veel kleiner. Boven
dien is de afstand van de verschillende electroden naar de uitwendige
aansluitingen door het ontbreken van de kneep en de huls bij de laatstbeschreven uitvoering zeer kort. Hierdoor kunnen deze buizen bij veel
hogere frequenties nog worden toegepast.
Fig. 39 toont een buis volgens de laatstbeschreven constructie. Om de
onderzijde van de ballon is een metalen ring met bodemplaat geperst,
waaraan een zg. zoeknok is bevestigd, waardoor de buis niet in een
verkeerde stand in de huishouder kan worden geplaatst. Bij een
nieuwere constructie, waarbij het electrodensysteem in een veel kleinere
ballon is geplaatst, bevindt zich een zoeknok aan de buitenzijde van
de genoemde metalen ring (fig. 40).
Behalve de hierboven beschreven „normale” constructies van radio
buizen zijn voor verschillende toepassingen nog buizen geconstrueerd,
die van de hierboven genoemde uitvoeringen afwijken. In IV, M worden
enkele van deze speciale huistypen besproken.
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F
VERSCHILLENDE BUIZENSERIES
Voor iedere radiobuis zijn bepaalde spanningen en stromen voor
geschreven, waarbij de werking van de buis zo goed mogelijk is. Ge
bruikt men bv. een te lage gloeispanning, dan is de temperatuur van
de kathode te laag en bijgevolg de electronenemissie te gering; is de
gloeispanning daarentegen te hoog, dan wordt de kathode te warm,
wat ook verschillende bezwaren heeft (verstuiven van het emitterende
materiaal, te warm worden van de andere electroden, te geringe levens
duur van de buis). Ook voor de spanningen aan de andere electroden
zijn bepaalde gunstigste waarden voorgeschreven. Het spreekt wel van
zelf, dat men bij de ontwikkeling van een nieuw huistype rekening houdt
met de spanningen, die voorgeschreven zijn voor huistypen, die in
combinatie met de nieuw te ontwikkelen buis moeten worden gebruikt.
Natuurlijk is het voor de schakeling van een ontvangtoestel of ver
sterker het eenvoudigst, wanneer alle buizen voor dezelfde gloei
spanning zijn ontworpen; de gloeidraden worden dan alle parallel op
dezelfde spanningsbron (accu of transformator) aangesloten. Ook voor
de anode- en schermroosterspanningen is het gewenst, dat ze zoveel
mogelijk voor de verschillende buizen dezelfde zijn, waardoor ge
compliceerde schakelingen kunnen worden vermeden.
Uit het streven om de verschillende buizen aan elkaar aan te passen
zijn verschillende buizenseries ontstaan, waarvan de verschillende
exemplaren ieder geschikt zijn voor bepaalde functies in het apparaat,
doch die door de eigenschappen, die zij gemeen hebben, bedoeld zijn,
om gezamenlijk te worden gebruikt.
De oudste radiobuizen waren direct verhit. De benodigde gloei
spanning was over het algemeen 4 V en zij dienden gebruikt te worden
met een accu als gloeistroombron. Nadat men er toe was overgegaan
om indirect verhitte buizen te vervaardigen, teneinde de voeding van
de gloeidraad uit het wisselstroomnet (via een transformator) te doen
plaats hebben, bleef lange tijd de gloeispanning op 4 V gehandhaafd.
De gloeistroom, die deze buizen nodig hadden, was over het algemeen
vrij hoog, bv. ongeveer 1 A. Het was van geen belang, of deze voor de
verschillende buizen onderling wat verschilde, daar het aanleggen van
een spanning van 4 V aan de gloeidraad voldoende was om iedere
buis de juiste gloeistroom te doen opnemen.
Er ontstonden echter moeilijkheden, indien een apparaat moest worden
vervaardigd voor aansluiting aan een gelijkstroomnet. Voeding van de
gloeidraden via een transformator is hier uiteraard niet mogelijk. Men
zou nu de gloeidraden aan de netspanning kunnen aansluiten onder
tussenschakeling van een geschikte weerstand (de netspanning bedraagt
in de meeste gevallen 110 of 220 V). Het bezwaar hiertegen is echter,
dat het toestel dan een zeer grote stroom uit het net opneemt en dus in
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het gebruik duur wordt, terwijl het grootste gedeelte van de opgenomen
energie nutteloos wordt gebruikt. Deze wordt nl. in de genoemde voorschakelweerstanden in warmte omgezet. Wenst men bv. een buis met
een gloeispanning van 4 V en een gloeistroom van 1 A aan een gelijkstroomnet met een spanning van 220 V aan te sluiten, dan is hiertoe
220 —

een weerstand van -

i

- = 216 D nodig. Hierin zou een vermogen

van 216 ♦ i2 = 216 W worden verbruikt. Behalve het feit, dat het ge
bruik van een dergelijk toestel duur zou zijn, zouden de afmetingen van
deze weerstand en de warmte, die zich hierdoor in het apparaat zou
ontwikkelen, een doelmatige constructie practisch onuitvoerbaar maken.
Het zou in het hier behandelde geval natuurlijk doelmatiger zijn, de
gloeidraden van de verschillende in een apparaat te bezigen buizen in
serie te schakelen; men kan dan voor alle buizen gemeenschappelijk
één voorschakelweerstand gebruiken, die bovendien kleiner kan zijn
dan de hierboven voor één buis berekende waarde. Om serieschakeling
mogelijk te maken is het echter noodzakelijk, dat de gloei-stroom voor
alle gebezigde buizen dezelfde is, wat, zoals hierboven werd vermeld,
bij de buizen, die voor parallelvoeding van de gloeidraden waren ont
wikkeld, niet het geval was. Bovendien was bij de geringe gloeispanning
van 4 V het vermogen, dat in de voorschakelweerstand in warmte werd
omgezet, toch nog aanzienlijk. Om deze reden werd een serie buizen
geconstrueerd, speciaal voor het in serie schakelen van de gloeidraden.
Een eerste vereiste bij deze buizen was dus, dat de gloei-stroom voor
alle buizen in een toestel dezelfde is (tegenover de gelijkheid van de
gloei -spanning bij buizen voor parallelvoeding). De gloeispanning
daarentegen behoeft bij de buizen voor serievoeding niet voor alle
buizen dezelfde te zijn. Verder werden de gloeidraden zodanig ge
dimensioneerd, dat zij een grotere weerstand hadden, waardoor de
gloeispanning voor deze buizen hoger en de gloeistroom lager was dan
bij buizen voor parallelvoeding (het aantal watts, dat in de gloeidraad
in warmte wordt omgezet, bepaalt de temperatuur). Bij de eerste
buizen, die volgens dit principe werden geconstrueerd, bedroeg de
gloeistroom 180 mA en de gloeispanning ongeveer 20 V. Bedroeg de
beschikbare netspanning slechts 110 V, dan konden dus niet meer dan
5 van deze buizen in serie worden geschakeld, wat moeilijkheden gaf
bij de constructie van grote ontvangertypen met meer dan 5 buizen.
Dit is 'één der redenen, waarom men er later toe is overgegaan, de
gloeidraden van de buizen, die voor serieschakeling zijn bestemd, voor
een lagere gloeispanning te construeren (voor de meeste typen 13 V).
Hierbij moest natuurlijk de gloeistroom hoger worden gekozen. Het
gelukte echter, om deze tot slechts 200 mA te verhogen. Later werd
voor serieschakeling van de gloeidraden nog een serie buizen gecon
strueerd met een gloeistroom van slechts 100 mA. Hierbij is uiter
aard voor sommige typen weer een hogere gloeispanning nodig.
Bij de buizen voor parallel gevoede gloeidraden met een gloeispanning
van 4 V ontstonden moeilijkheden, toen men ontvangtoestellen ging
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vervaardigen voor gebruik in automobielen. Men wilde deze natuurlijk
aansluiten op de accumulator, die in de auto's reeds aanwezig is. Nu
is de spanning van deze accu's veelal 6,3 V (soms 13 V); vandaar dat
men buizen ging vervaardigen voor een gloeispanning van 6,3 V. Het
was inmiddels gelukt, het vermogen, dat voor het verwarmen van de
kathode nodig is, zodanig te verminderen, dat bij vele van de buizen
uit de laatstgenoemde typenserie de benodigde gloeistroom slechts
0,2 A bedraagt (1,26 W tegen ongeveer 4 W bij de oudere 4 V buizen).
Dit betekende natuurlijk een minder zware belasting voor de auto-accu.
Teneinde het aantal in gebruik zijnde huistypen te beperken (minder
verschillende typen betekent een goedkoper fabricage) werden nu deze
buizen ook gebruikt in ontvangers voor voeding uit een wisselstroomnet. Het maakt immers practisch geen verschil of men voor de levering
van de gloeistroom een transformator met een secundaire spanning
van 4 of van 6,3 V moet gebruiken.
Voor gebruik in auto's, waar een accu van 13 V aanwezig is, werden
buizen met deze gloeispanning ontwikkeld. Om het aantal verschillende
typen niet zeer groot te doen worden, werden de buizen voor gloeispanningen van 6,3 V en van 13 V zoveel mogelijk zo geconstrueerd,
dat de gloeistroom 0,2 A bedroeg. Verschillende combinaties van deze
buizen konden nu gebruikt worden met serieschakeling van de gloeidraden in ontvangers voor aansluiting op gelijkstroomnetten. Ook
toestellen, die zowel op gelijkstroom- als op wisselstroomnetten
kunnen worden aangesloten, en waarbij uiteraard ook geen trans
formator kan worden gebruikt, kunnen met deze buizen worden uit
gerust. Op verschillende hiermede verbonden problemen wordt bij
de behandeling van de ontvangtoestellen nader ingegaan (zie Deel 3).
Het feit, dat de gloeidraden van een serie buizen zowel in parallel
schakeling als in serieschakeling gebruikt moeten kunnen worden, stelt
hogere eisen aan de nauwkeurigheid, waarmede de gloeidraden moeten
worden geconstrueerd. Immers bij buizen, die uitsluitend met parallel
schakeling van de gloeidraden gebruikt worden, behoeven slechts de
gloei-spanningen nauwkeurig gelijk te zijn, terwijl bij serieschakeling
van de gloeidraden de gloei-stroom voor alle gebruikte buizen dezelfde
dient te zijn. Buizen, die op beide manieren gebruikt moeten kunnen
worden, moeten aan beide eisen voldoen. Doordat van de 6,3 V
buizen de meeste typen dus vrij nauwkeurig een gloeistroom van
0,2 A hebben, kunnen eventueel de gloeidraden van twee van deze
buizen in serie op een 13 V accu worden aangesloten (het kleine
verschil tussen 2 • 6,3 V en 13 V is van geen betekenis).
Daar het niet mogelijk bleek om verschillende grotere huistypen (eindbuizen en gelijkrichters) goed te laten functionneren bij een gloeidraadvermogen van slechts 2,6 W (13 V, 0,2 A), werden ook enkele
typen vervaardigd, die wél een gloeistroom van 0,2 A hebben, doch
een hogere gloeispanning, waardoor een groter vermogen voor ver
hitting van de kathode beschikbaar is.
Speciaal voor gebruik in eenvoudige ontvangtoestellen, die slechts
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weinig buizen bevatten, is nog een buizenserie ontwikkeld voor een
geringere gloeistroom, nl. ioo mA. Doordat de gloeispanning van deze
buizen tamelijk hoog is (voor vele typen 20 V, voor verschillende
grotere buizen 55 V) kan men de gloeidraden van een beperkt aantal
van deze buizen, in serie geschakeld, direct op de netspanning aan
sluiten. Energieverlies in voorschakelweerstanden treedt dan niet (of
slechts in beperkte mate) op.
Buizen met een indirect verhitte kathode vragen steeds een grote
gloeistroom, waardoor deze buizen minder geschikt zijn om te worden
gebruikt in toestellen, bestemd voor plaatsen, waar geen electriciteitsnet beschikbaar is. Hierbij wordt de gloeistroom door een accu of
droge batterij geleverd en het spreekt wel vanzelf, dat een gering
stroomverbruik hier een eerste vereiste is. Daar de indirect verhitte
kathode ontwikkeld werd om aansluiting van de gloeidraad aan een
wisselspanningsbron mogelijk te maken, behoeven buizen voor bedrijf
met een accu of droge batterij niet indirect verhit te zijn. Vandaar
dat voor gebruik in batterij-ontvangtoestellen verschillende series
direct verhitte buizen ontwikkeld zijn. Hierbij is het gelukt, de door
deze buizen verbruikte stroom steeds geringer te maken. Dit is niet
alleen van belang voor de gloeistroom, doch ook de anodestroom, die
bij deze apparaten door een droge batterij wordt geieverd, dient zo
gering mogelijk te zijn om een lange levensduur van deze batterij te
verkrijgen. Ook de benodigde anodespanning dient zo laag mogelijk te
zijn, omdat hierdoor een batterij van kleinere afmetingen en gewicht kan
worden gebruikt. (Voor wisselstroombuizen is uiteraard de grootte van
de benodigde anodespanning van weinig belang, daar deze met behulp
van een transformator en een gelijkrichtbuis wordt verkregen. Natuurlijk
dient wél voor de verschillende buizen uit een serie de anodespanning
zoveel mogelijk gelijk te zijn. Voor wisselstroomtoestellen wordt tegen
woordig practisch steeds een anodespanning van 250 V toegepast.)
De oudste buizen voor batterij-ontvangers hadden een gloeispanning
van 4 V nodig en dienden dus te worden gevoed door een accu-batterij
van 2 cellen. Een belangrijke gewichtsbesparing werd reeds verkregen,
doordat een serie batterij buizen werd ontwikkeld, die slechts 2 V
gloeispanning nodig hadden, waardoor met 1 accucel kon worden
volstaan. De anodespanning werd geleverd door een batterij van
135 V of 90 V. De gloeistroom was echter nog zo hoog (voor de meeste
typen ongeveer 0,1 A), dat deze voor een geheel ontvangtoestel moeilijk
door een droge batterij kon worden geleverd (afgezien van het feit,
dat een element van een droge batterij een spanning van 1V2 V levert).
Later is echter een serie buizen vervaardigd met een gloeispanning
van 1V2 V en een gloeistroom, die zo gering is, dat ook een droog
element deze stroom gedurende een voldoend lange tijd kan leveren.
Deze stroom bedraagt voor de meeste typen nl. slechts 25 of 50 mA.
Ook de benodigde anodespanning is bij deze buizen gering, nl. slechts
45 of 90 V. Daar een droge batterij veel minder zwaar is dan een accu
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en ook verschillende andere practische voordelen heeft, kon met
behulp van de laatst genoemde buizenserie het gewicht van draagbare
ontvangers aanzienlijk worden verminderd.
Door de verschillende grote buizenfabrieken worden de huistypen aan
geduid met een tweetal letters en een nummer (afgezien van oude typen,
die reeds werden gefabriceerd voordat dit systeem werd ingevoerd).
Van deze beide letters geeft de eerste de serie aan, waarin de buis
thuishoort, terwijl de tweede het buistype aangeeft. Bij buizen, die
meer electrodensystemen in één ballon bevatten (combinatiebuizen,
zie hierna) wordt nog een derde letter toegevoegd. De verschillende
letters, die voor aanduiding van de serie (d.w.z. de gloeidraadvoeding)
worden gebruikt, zijn de volgende:
A -- 4 V wisselstroomserie (voor parallelschakeling van de
gloeidraden);
B
180 mA serie (voor serieschakeling van de gloeidraden);
C
200 mA serie (voor serieschakeling van de gloeidraden);
D
1,5 V serie voor batterijtoestellen;
E
6,3 V serie voor wisselstroomtoestellen en autoradio’s;
F = 13 V serie voor autoradio’s;
H
4 V serie voor batterijtoestellen;
K = 2 V serie voor batterijtoestellen;
U = 100 mA serie (voor serieschakeling van de gloeidraden).
Een nieuwe serie buizen behoeft niet noodzakelijk nieuwe electrische
eigenschappen te hebben. Vaak onderscheidt deze serie zich slechts
door bepaalde constructieve bijzonderheden. (In dit laatste geval wordt
in de type-aanduiding geen nieuwe eerste letter gebruikt.) De ver
schillende wijzigingen in de constructie, die in de voorgaande para
graaf werden beschreven, gingen dan ook steeds gepaard met het
uitbrengen van een geheel nieuwe serie buizen. Het streven ging
hierbij steeds naar het verkleinen van de afmetingen der buizen, een
ontwikkelingsrichting, die nog steeds voortgang vindt, hoewel voor
toepassing in normale zenders en ontvangers een verder verkleinen
van de buisafmetingen beneden die van moderne typen nauwelijks zin
meer heeft. (De afmetingen van de apparaten worden nl. grotendeels
door andere onderdelen bepaald.) Zeer kleine buizen openen echter
toepassingsgebieden, die voor grotere typen niet of zeer moeilijk toe
gankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: miniatuurontvangers, ver
sterkers voor slechthorenden, radiosondes voor meteorologische doel
einden en vele militaire toepassingen.
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G
DE INVLOED VAN DE KROMMING VAN DE
BUISKARAKTERISTIEKEN
1. Inleiding
Wanneer de 7a- Vg-karakteristiek van een buis een rechte lijn zou zijn,
zou het verloop van de anodestroom volkomen dezelfde gedaante ver
tonen als dat van de roosterspanning (zie fig. 17 en 18). In werkelijk
heid is echter een volkomen rechte lijn niet te verwezenlijken.
Reeds bij de behandeling van de diode zagen wij, dat de karakteristiek van
deze buis krom is (fig. 4 en 6). Voor een rechte karakteristiek zou de anode
stroom evenredig dienen te zijn met de anodespanning, terwijl volgens de
formule van Langmuir [form. (2)] de anodestroom evenredig is met de 3/2 macht
van de anodespanning. Bij een triode hebben anodespanning en roosterspanning
op de anodestroom een effect, dat overeenkomt met dat van de anodespanning
bij een diode en daar de invloed van de anodespanning g (versterkingsfactor)
maal zo klein is als die van de roosterspanning, zal in een triode de anode
stroom ongeveer evenredig zijn met de 3/2 macht van Va/g -f V^.
Een tweede oorzaak voor het ontstaan van een kromme karakteristiek is het
zg. eilandeffect. Hieronder verstaat men het verschijnsel, dat bij het vergroten
van de negatieve roosterspanning de anodestroom niet over de gehele kathode
gelijkmatig afneemt, doch sterker in die gedeelten, die juist onder een roosterdraad liggen. Andere delen blijven bij vergroting van — VK veel langer electronen emitteren. Ook hiervan is het effect een kromming in de Ia-Vgkarakteristiek.
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Fig. 41. Bij een in één richting ge
kromde /a-F'g-karakteristiek ontstaat
uit een sinusvormige roosterwisselspanning een anodewisselstroom, waar
van de grafiek naar één zijde is afgeplat.

Soms is een kromme karakteristiek
juist gewenst, nl. wanneer men
door middel van de negatieve
roosterspanning de steilheid wil
variëren. Het zal duidelijk zijn, dat
dit met een rechte karakteristiek
niet is te verwezenlijken. Bij andere
buizen daarentegen, waarvan geen
variabele steilheid wordt verlangd,
is de karakteristiekkromming veel
al als ongewenst te beschouwen.
Als de /a-I^g-karakteristiek geen
rechte lijn is, volgt de anode
stroom niet nauwkeurig dezelfde
kromme als de roosterspanning. In
fig. 41 zien we, hoe uit een sym
metrisch verloop van de roosterwisselspanning een onsymmetrisch
verloop van de anodewisselstroom
ontstaat. Een sinusvormige roosterwisselspanning heeft dus een
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Fig. 42. Grafiek van een wissel
stroom, die bestaat uit een
zuivere wisselstroom en een
gelijkstroom. Het oppervlak A
is groter dan het oppervlak B.

Fig. 43. Ontbinding van een
„eenzijdig afgeplatte" wissel
stroom in een eerste en tweede
harmonische.

niet-sinusvormige anodewisselstroom tot gevolg. Wel kan deze wissel
stroom worden gesplitst in een sinusvormige wisselstroom met dezelfde
frequentie als de roosterwisselspanning en een aantal sinusvormige
wisselstromen met hogere frequenties, de harmonischen (zie hfdst. II, B).
Behalve deze vorming van harmonischen treden door de karakteristiekkromming nog verschillende andere verschijnselen op, die we hier
onder achtereenvolgens zullen behandelen. Daar deze verschijnselen
ontstaan, doordat de 7a-Vg-karakteristiek „niet-lineair” (niet recht) is,
duidt men ze gewoonlijk aan als niet-lineaire vervormingsverschijnselen.
2. De vorming van harmonischen
Bij de bespreking van fig. 41 zagen we reeds, dat een 7a-Vg-karakteristiek, die naar één zijde is gekromd, een „éénzijdige afplatting'"
van de anodewisselstroomgrafiek veroorzaakt. Een soortgelijke grafiek
is in fig. 42 getekend. Het eerste, wat we hierbij willen opmerken,
is, dat het oppervlak van het gedeelte A groter is dan dat van het
afgeplatte deel B. De betekenis hiervan is, dat gedurende een halve
periode in één richting een grotere lading vloeit dan gedurende de
volgende halve periode in tegengestelde richting. We hebben hier
dus geen zuivere wisselstroom, doch de som van een zuivere wissel
stroom en een gelijkstroom (zie hfdst. II, B). Passen we deze zelfde
redenering toe op de anodewisselstroomgrafiek van fig. 41, dan kunnen
we zeggen, dat de anodegelijkstroom bestaat uit de ruststroom 7ao
vermeerderd met een bepaalde gelijkstroomcomponent.
De grootte van deze anodestroomvermeerdering hangt af van de
grootte van de roosterwisselspanning, zoals uit de vorm van de 7a-l7gkarakteristiek valt af te leiden.
De eenzijdige afplatting in de anodewisselstroomgrafiek kan men zich
ook voorstellen als te zijn ontstaan door de aanwezigheid van een
wisselstroom met een frequentie, die tweemaal zo groot is als de
frequentie van de roosterwisselspanning. Men noemt dit een tweede
harmonische. Zo kan men zich de wisselstroom, die in fig. 43 is voor
gesteld door de grafiek 7, voorstellen als te zijn gevormd door de som
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van de wisselstromen Ix en I2. Ilt die dezelfde frequentie heeft als I,
duidt men aan als de eerste harmonische of de grondtrilling, terwijl I2
de reeds genoemde tweede harmonische is. We zien in deze figuur,
dat Ix en I2 elkaar gedurende de helft van de tijd versterken en ge
durende de helft van de tijd elkaar tegenwerken. Het resultaat is dus, dat
de totale amplitude naar één zijde groter is dan naar de andere zijde.
Is de /a-l^g-karakteristiek in twee richtingen gekromd, zoals de dyna
mische karakteristiek van een tetrode of penthode (zie fig. 28), dan
ontstaat in de grafiek voor de anodewisselstroom een afplatting naar
beide zijden (fig. 44). Een dergelijk effect kunnen we ons ontstaan
denken door een derde harmonische, d.i. een wissefstroom met een
frequentie, die gelijk is aan driemaal de frequentie van de roosterwisselspanning. In fig. 45 stelt weer Ix de eerste harmonische voor,
terwijl /3 een derde harmonische is. I is de som van lx en /3. We zien
hier, dat het resultaat van het toevoegen van I3 een vermindering is van
de totale amplitude naar beide zijden.
Om een nauwkeurige weergave van de vervormde anodewisselstroomgrafiek te verkrijgen is in de regel een tweede of derde harmonische
niet voldoende, doch dienen ook hogere harmonischen, dat zijn wissel
stromen met nog hogere frequenties, te worden toegevoegd.
Is slechts één hogere harmonische aanwezig, dan is de maat, waarin
de grootte van de vervorming gewoonlijk wordt aangegeven, de ver
houding van deze harmonische tot de grondgolf, uitgedrukt in procenten*
Zijn meer harmonischen aanwezig, zoals meestal het geval is, dan drukt
men de vervorming uit als de verhouding van de effectieve waarde
van alle hogere harmonischen tezamen tot die van de grondgolf. Zoals
uit de theorie van de wisselstromen bekend is (zie hfdst. II, B), verkrijgt

'la tu

lao

t'a
V
—t

b

*

%

Fig. 44. Bij een in twee richtingen
gekromde /a-Fg-karakteristiek ontstaat
uit een sinusvormige roosterwisselspanning een anodewisselstroom, waar
van de grafiek naar beide zijden een
afplatting vertoont.

Fig. 45. Ontbinding
van een „naar beide
zijden afgeplatte" wis
selstroom in een eerste
harmonische of grond
golf en een derde har
monische.
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men de effectieve waarde van de som van een aantal wisselstromen
met verschillende frequenties door de wortel te trekken uit de som
van de kwadraten van de effectieve waarden van ieder van deze wissel
stromen. Hebben we dus een eerste harmonische met effectieve waarde
+ en verder een tweede en derde harmonische, waarvan de effectieve
waarden respectievelijk L en /3 zijn, dan is de vervorming:
d = -V/z2.+732 • 100%

h

(27)

Worden radiobuizen gebruikt voor de versterking van muziek of spraak,
dan dient vervorming steeds zoveel mogelijk te worden vermeden. Daar
nl. de harmonischen wisselstromen zijn met frequenties, die niet in de
oorspronkelijke roosterwisselspanning voorkomen, verandert hierdoor
de klank van het geluid. Is de amplitude van de harmonischen zeer
klein ten opzichte van de amplitude van de grondgolf, dan is dit niet
hoorbaar, doch reeds wanneer de vervorming d de waarde van enkele
procenten bereikt, kan men het effect hiervan horen. De weergave klinkt
„vervormd". Bij hoogfrequent- of middenfrequentversterkers is de vor
ming van harmonischen in de anodewisselstroom doorgaans minder
hinderlijk, daar deze buizen steeds worden gevolgd door een of meer
afgestemde kringen, waardoor de harmonischen niet verder worden
versterkt.
3.

De vorming van combinatiefrequenties

De hinder, die veroorzaak kan worden door de vorming van harmo
nischen, wordt dikwijls nog overtroffen door het verschijnsel, dat we
nu zullen behandelen. De tonen van spraak en muziek bestaan nl.
practisch nooit uit zuiver sinusvormige trillingen, doch steeds treden
trillingen met verschillende frequenties gelijktijdig op. In versterkers
zullen hierdoor practisch altijd roosterwisselspanningen optreden, die uit
componenten met verschillende frequenties zijn samengesteld. Is nu de
/a-Vg-karakteristiek van een versterkerbuis krom, dan zullen in de anodestroom niet alleen componenten optreden met deze verschillende fre
quenties en hun harmonischen, doch ook wisselstromen, waarvan de
frequenties gelijk zijn aan de som en het verschil van de frequenties van
de roosterwisselspanning en van hun harmonischen. Wordt bv. op het
rooster van een buis met een gekromde karakteristiek een wisselspanning
gezet, bestaande uit twee componenten met frequenties van 500 en
50 perioden per secunde, dan zullen in de anodestroom niet alleen
componenten aanwezig zijn met de frequenties 500, 1000, 1500 enz. en
50, 100, 150 Hz enz„ doch ook componenten met frequenties van
500+50, 500—50, 1000+50, 1000—50, 500+100, 500—100 Hz enz.
Deze frequenties, die in geen harmonisch verband staan tot de oor
spronkelijke frequenties, veroorzaken in de muziek of spraak een zekere
„rauwheid", die uiteraard zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
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Fig. 46. Het ontstaan van modulatiebrom. Doordat op het
rooster tegelijkertijd een h.f.wisselspanning en eenl.f.-wisselspanning aanwezig zijn, wordt
de h.f.-anodewisselstroom ge
moduleerd.

4. Modulatiebrom
Staat op het rooster van een buis, die een hoogfrequente wissel
spanning versterkt, tevens een laagfrequente wisselspanning, dan is
één der gevolgen van een kromming van de karakteristiek, dat de
hoogfrequente anodewisselstroom wordt gemoduleerd. Daar dit ver
schijnsel meestal optreedt, wanneer op het rooster van een hoogfrequent buis een wisselspanning met de netfrequentie (bromspanning) wordt
geïnduceerd, heeft men hieraan de naam modulatiebrom gegeven. In
fig. 46 is het ontstaan hiervan aanschouwelijk voorgesteld.
Men kan de buis voorstellen als een hoogfrequentversterkerbuis, waar
van het werkpunt periodiek in het rhythme der laagfrequente rooster
spanning tussen de punten A en B heen en weer beweegt. De steil
heid, dus tevens de versterking, zal hierdoor periodiek tussen twee
waarden variëren, waardoor de amplitude van de hoogfrequente anode
wisselstroom gemoduleerd wordt. Natuurlijk wordt de laagfrequente
wisselspanning ook direct versterkt (en door de karakteristiekkromming
tevens vervormd). De anodewisselstroom bestaat dus uit een ge
moduleerde hoogfrequente en een laagfrequente wisselstroom. Door
middel van een filter (bv. een trillingskring) kunnen de h.f.- en l.f.componenten gemakkelijk van elkaar worden gescheiden. De op de h.f.component aanwezige modulatie (zie rechts in de figuur) kan echter
niet worden te niet gedaan. Deze kan in bepaalde gevallen een ernstige
storing veroorzaken.
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5. Detectie
Bestaat de roosterwisselspanning uit een gemoduleerde hoogfrequente
spanning, dan is één der gevolgen van de kromming van de karakte
ristiek, dat in de anodestroom een laagfrequente wisselstroomcomponent
aanwezig is. Een buis met een gekromde karakteristiek kan dus worden
gebruikt als detector, meestal aangeduid als plaatstroomdetector of
anodedetector.
In fig. 47 is de werking van een dergelijke detector voorgesteld. In
het onderste gedeelte van de figuur is de grafiek voor de gemoduleerde
roosterwisselspanning voorgesteld. Door middel van de Ia-Vg-karakteristiek kan men nu het verloop van de anodewisselstroom construeren.
We zien, dat ten opzichte van de ruststroom /ao de stroom in één
richting meer toeneemt dan zij in de andere richting afneemt. Het
gevolg hiervan is het ontstaan van de in de figuur eveneens weer
gegeven laagfrequente anodewisselstroom. Nadere gegevens omtrent de
wijze, waarop een plaatstroomdectector in een ontvangtoestel kan
worden geschakeld, vindt men in hoofdstuk VI.
Plaatstroomdetectoren worden tegenwoordig in ontvangtoestellen prac-
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totale
anodewisselstroom

l.f.anodewisselstr.
— component

t

Vg
=i “~v9
gemoduleerde
h.f. roosterwisselspanning

Fig. 47. De werking van de anode
detector. Op het rooster van de buis
staat een gemoduleerde h.f. wissel
spanning. Door de kromming van de
/a-Vg-karakteristiek ontstaat in de
anodewisselstroom een l.f. component.
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tisch niet meer toegepast. De reden hiervan is, dat de verkregen laagfrequente anodestroom niet nauwkeurig hetzelfde verloop vertoont als
de modulatie van de aan het rooster toegevoerde hoogfrequente wissel
spanning. Is het h.f. signaal sinusvormig gemoduleerd, dan blijkt de
verkregen l.f. anodestroom een tweede harmonische te vertonen, wat
natuurlijk ongewenst is.
6. Modulatieverdieping en modulatievervorming
Staat op het rooster van een buis met een kromme karakteristiek een
gemoduleerde hoogfrequentspanning, dan treden behalve detectie nog
een tweetal andere verschijnselen op. Allereerst blijkt de modulatiediepte van de hoogfrequente anodewisselstroom groter te zijn dan die
van de roosterwisselspanning. Men duidt dit aan als modulatieverdieping.
Bovendien blijkt, dat bij een sinusvormig gemoduleerde roosterwissel
spanning de modulatie van de anodewisselstroom niet meer zuiver sinus
vormig is, welk verschijnsel modu
latievervorming wordt genoemd.
Het ontstaan van modulatieverdie
ping kan worden verklaard uit het
feit, dat de gemiddelde steilheid van
een buis met gekromde karakteristiek
afhankelijk kan zijn van de grootte
van de roosterwisselspanning. In
fig. 48 is dit verduidelijkt. Bij een
kleine roosterwisselspanning is bv.
de gemiddelde steilheid gegeven door
de helling van de lijn a. Voor een
b.
grotere roosterwisselspanning echter
is deze bv. door de lijn b gegeven,
die een steiler verloop heeft dan a.
____ Een
grote roosterwisselspanning
—-vg wordt dus meer versterkt dan een
Fvg0f—!
Vg
kleine. Omdat bij modulatie de
roosterwisselspanning tussen twee
grootten varieert, zal de versterking
met een niet-constante steilheid
plaats hebben en wel is op de ogen
blikken, dat de amplitude het grootst
is, de versterking groter dan bij de
minimale waarde van de amplitude.
Dit betekent een vergroting van de
modulatiediepte. Deze modulatie
Fig. 48. Het ontstaan van modu verdieping treedt alleen op, indien de
latieverdieping. De gemiddelde
steilheid hangt af van de grootte karakteristiek het in fig. 48 geschet
ste verloop heeft. Het kan echter ook
van de roosterwisselspanning.

f,a
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voorkomen, dat de vorm van het deel van de karakteristiek, dat ge
bruikt wordt, zodanig is, dat bij toenemende amplitude van de roosterwisselspanning de gemiddelde steilheid afneemt. In dat geval is de
modulatiediepte van de anodestroom niet groter, doch kleiner dan die
van de roosterwisselspanning. Of vergroting of verkleining van de
modulatiediepte optreedt, hangt af van de negatieve roosterspanning
— Vg0. In het algemeen zal bij kleine negatieve roosterspanning de
modulatiediepte afnemen, bij grote negatieve roosterspanning toe
nemen. Omdat de steilheid niet evenredig met de grootte van de
roosterwisselspanning varieert, wordt de modulatie ook vervormd.
7. Kruismodulatie
Tenslotte willen we nog het geval beschouwen, dat op het rooster
van een buis tegelijkertijd twee gemoduleerde hoogfrequente wissel
spanningen staan. Dit kan bv. het geval zijn, wanneer een niet zeer
selectieve ontvanger in de nabijheid van een sterke zender wordt ge
bruikt en op een andere zender wordt afgestemd. De eerstgenoemde
zender „dringt" dan toch in het toestel door en op het rooster van de
eerste buis staat zowel een wisselspanning van de gewenste als van de
ongewenste zender, welke laatste onder bepaalde ongunstige omstandig
heden zelfs sterk kan overheersen. Het blijkt nu, dat door de kromming
van de buiskarakteristiek de anodewisselstroom met de frequentie van de
gewenste zender ook gemoduleerd is met de modulatie van de onge
wenste zender. Dit verschijnsel duidt men aan als kruismodulatie. De
eenvoudigste voorstelling, die men kan geven van het ontstaan hiervan
is wel de volgende:
Wanneer op het rooster van een buis met een gekromde karakteristiek
tegelijkertijd een grote en een kleine wisselspanning met verschillende
frequenties staan, is de versterking, die de kleine wisselspanning
ondergaat, afhankelijk van de grootte van de andere wisselspanning.
Wisselt dus deze laatstgenoemde in grootte, dan zal ook de ver
sterking, die de kleine wisselspanning ondergaat, variëren. Is de grote
wisselspanning gemoduleerd, dan zal dus ook de versterkte kleine
wisselspanning gemoduleerd worden.
In vele gevallen worden de verschillende hierboven genoemde ge
volgen van de kromming van de karakteristiek als storende verschijnselen
beschouwd, die zoveel als mogelijk is beperkt dienen te worden.
Welke van deze storingen zal optreden en in welke mate hiervan
hinder wordt ondervonden, hangt geheel af van de functie, die de
desbetreffende versterkertrap in het apparaat vervult. In hoofdstuk V
over versterking gaan we op deze kwestie nader in.
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8. Mathematische behandeling

Om de verschillende hierboven beschreven vervormingsverschijnselen te kun
nen berekenen is het noodzakelijk om de karakteristiek in een wiskundige vorm
uit te drukken. Men kan hierbij volstaan met het opstellen van een vergelijking
voor een gedeelte van de karakteristiek in de nabijheid van het werkpunt. Kan
dit gedeelte als recht worden beschouwd (fig. 49), dan kan het, zoals uit de
analytische meetkunde bekend is, worden voorgesteld door een vergelijking
van de eerste graad en wel:
Ia — Iao “f* S &g

(28)

Hierin is /ao de ruststroom en es de roosterspanning, gerekend vanaf het werk
punt, terwijl S de steilheid voorstelt. Is het beschouwde gedeelte van de karak
teristiek krom, dan kan het door een hogere graadsvergelijking worden voor
gesteld; dit kan bv. een vergelijking van de tweede graad zijn:
Ia = Iao -f Sieg ~r S2 eg2

(29)

Hierin is S2 een grootheid, die de sterkte van de kromming bepaald. Daar
S2eg3 een stroom is kan S2 worden uitgedrukt in mA/V2. Men zou bv. een
karakteristiek als die van fig. 41 door (29) kunnen voorstellen.
Wordt nu op het rooster een wisselspanning aangebracht, dan is:
ee = Eg sin co t........ .

(30)

Hierin is Ee de amplitude en co de cirkelfrequentie.
Uit (30) en (29) volgt nu: /a = 7ao + Sx Ee sin co t + S2 E?2 sin2 co t. Daar, zo
als in Deel 1 is bewezen, sin2 a = x/a(i - cos 2 a), volgt hieruit:
Ia = (7ao + V2 S2 Eg2) + Si Eg sin co t —1/2 S2 Eg- sin2 co t

(31)

Uit deze formule zien we de reeds in het voorgaande beschreven feiten, nl.
de toename van de gelijkstroom met een bedrag x/2 S2 Eg2 en het ontstaan van
een tweede harmonische met een amplitude 1/2 S2 Eg2. Daar de amplitude van
de eerste harmonische
Eg is, is de vervorming:
d2 = S2 Eg • 100 %
(32)
2 Si
Deze neemt dus evenredig met de grootte van de roosterwisselspanning toe.
Terwijl een vergelijking van de tweede graad een
Ia
karakteristiek voorstelt, die in één richting is ge
kromd (fig. 41), kan een in twee richtingen gekromde
karakteristiek (zoals in fig. 44) door een vergelijking
p/
van de derde graad worden voorgesteld:
(33)
Ia — Iao "l" SjCg + S3 eg3
Iao Voor een karakteristiek als in fig. 44 weergegeven is
-Vg
S3 negatief.
Wordt op het rooster van een buis, waarvan de karak
+
teristiek aan deze vergelijking beantwoordt, een
e9
Fig. 49. Indien een wisselspanning volgens formule (30) gezet, dan zal de
gedeelte van de Ia-Ve- formule voor de anodestroom zijn:
karakteristiek rondom
Ia = 7ao + Sj Eg sin co t + S3 Ega sin3 co t,
het werkpunt P als
recht kan worden be waaruit na enig omwerken volgt:
schouwd, kan dit door
Ia = 7ao3 + (Si Eg + 3/4 S3 Eg3) sin co t +
vergelijking (28) wor
den voorgesteld.
— 1/4S3 Eg3 sin3 co t
(34)
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Hieruit blijkt dus het ontstaan van een derde harmonische met een amplitude
lU S3 £r3. Tevens blijkt, dat door de kromming van de karakteristiek de ampli
tude van de eerste harmonische is afgenomen (53 is negatief) met een bedrag
3/4 S3 Eg3. Doordat S3 steeds klein is ten opzichte van Slf is deze afname echter
zeer klein. De vervorming is in dit geval:
V1 S9EB*
d3 —
SiEg + 3/aS3Ee3’
waarvoor met een voor de practijk voldoend goede benadering geschreven
kan worden:
S3
d3
(35)
4 5, £g2- 100%
Deze vervorming is dus evenredig met het kwadraat van de amplitude van de
roosterwisselspanning.
In de regel heeft de karakteristiek een zodanige vorm, dat zowel een tweede
als een derde harmonische ontstaat. De vergelijking voor de karakteristiek
luidt dan:
da — dao ”T Si eg + S2
+ S3 eg3
(36)
Ook deze vergelijking kan echter een buiskarakteristiek niet volkomen exact
weergeven. Hiertoe zou een oneindig voortlopende reeks nodig zijn, die be
halve de in (36) aangegeven termen ook termen van de vierde en hogere graad
bevat. Bij uitvoering van de berekening met een dergelijke karakteristiek blijkt,
dat ook vierde en hogere harmonischen ontstaan.
Voor de berekening van de grootte van de componenten met de combinatiefrequenties dient in de vergelijking voor de gekromde karakteristiek de formule
voor een roosterwisselspanning met componenten met meer frequenties te
worden ingevuld. Is dit aantal frequenties twee, dan zal dus de formule voor
de roosterwisselspanning kunnen luiden:
es = EKi sin o)x t 4* Eg2 sin o)2 t .............................. (37)
Invulling hiervan in (29) geeft na enig omwerken:
da = (dao -I- V2 S2 Eei2 4- V2 S2 £g,2) 4- Sx Eg 1 sin t 44- Si Eg2 sin co2t —1/2 S2 £gl2 cos 2 coi t —1/2 S2 Eg22 cos 2 co21 44- V2 S 2 Egi Ego cos (ö)j — ö)jj) t ■ */, S o Eg 1 Eg2 cos (coj 4~ ro ,) t... (3®)
We zien dus hieruit het ontstaan van wisselstromen met de frequenties cox —co,
en (Oi 4- co2.
Bevat de formule voor de karakteristiek ook een term van de derde graad,
dan ontstaan ook anodewisselstroomcomponenten met frequenties 3 cou 3 co2,
2 cOi 4- co,, 2 cox — co2, cox 4- 2 co2 en cox — 2 co,. In het algemeen kan men
zeggen, dat een gekromde karakteristiek de frequenties n cojl ± m co, doet ont
staan, waarbij n en m willekeurige gehele getallen zijn, zodanig, dat m + n
niet groter is dan de graad van de vergelijking voor Ja.
Het ontstaan van combinatiefrequenties kan men ook nog op een andere
wijze uitleggen. Men kan nl. zeggen, dat bij aanwezigheid van twee verschillende frequenties in de roosterwisselspanning de hoogste frequentie door
de laagste wordt gemoduleerd. In vergelijking (38) stellen dan de laatste twee
termen de zijbanden voor, die door deze modulatie ontstaan.
Om ook het ontstaan van modulatiebrom mathematisch te laten zien, moet in
de vergelijking voor de gekromde karakteristiek (29) als roosterwisselspanning
worden ingevoerd de som van een hoogfrequente en een laagfrequente wissel
spanning:
(39)
eB = Egh sin a>h t 4- Eg\ sin coi t
We vinden dan na enig omwerken:
da = /ao + ^Eghsin cüh«(i +-^ Es\smo)it) + .... (40)
(de niet van belang zijnde termen zijn weggelaten).
Radiotechniek II — 15
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We zien dus hier, dat de h.f. anodewisselstroom gemoduleerd is. De modulatiediepte bedraagt:
TTlb = 3
1
(41)
Si
Deze is dus onafhankelijk van de grootte van de h.f. roosterwisselspanning en
evenredig met de storende l.f. spanning 2jgi.
Het ontstaan van detectie kan men wiskundig laten zien door in de formule
voor de gekromde karakteristiek (29) als roosterwisselspanning in te vullen de
formule voor een gemoduleerde wisselspanning:
(42)
Vg — Vgo = Eg sin toh t (1 -f m sin coi t)
Hierin is m de modulatiediepte, terwijl o>h de cirkelfrequentie is van de h.f.
spanning en co\ de cirkelfrequentie van de l.f. modulatie. We vinden nu na
enig omwerken met behulp van uit de goniometrie bekende formules:
/a = /ao + S2 Eg2 m sin co\ t —1/4 mr S2 Eg2 cos 2 coi t +

(43)

(Hier zijn weer alleen de van belang zijnde termen aangegeven.)
We zien hier dus de l.f. wisselstroom met een amplitude S2 Eg2 m en tevens
de tweede harmonische, waarvan de amplitude 1/4 mr S2 Ee2 bedraagt.
De vervorming bedraagt dus:
d = Ua m2 S2£g2 100 % = V4 m • 100 °/0
(44)
m S2Eg2
Bij m = 0,5 (50 % modulatiediepte) bedraagt dus de vervorming reeds 12V2 °/o>
wat een zeer hoge waarde is.
Om het ontstaan van de modulatieverdieping en -vervorming mathematisch te
laten zien is het nodig, dat de vergelijking voor de karakteristiek een derde
graadsterm bevat [vergelijking (33)]. Vullen we hierin de uitdrukking voor
een gemoduleerde roosterwisselspanning in [vergelijking (42)], dan vinden we,
na enig omwerken:
/a = /ao + Sx Eg sin coh t (1 + m' sin toi t — m" cos 2 coi t) , .... (45)
waarin

(46)

Si

S3
m" = »l87+Eg*m*

en

................................. (47)

[De vergelijkingen (45), (46) en (47) zijn slechts benaderingen, die gelden voor
zeer kleine waarden van de roosterwisselspanning Eg. Bovendien zijn in (45)
enkele hier niet van belang zijnde termen weggelaten.]
We zien uit deze formules, dat de modulatiediepte niet meer m, doch m' is.
De toename bedraagt dus:
S3
Sx

m' — m — 3/2 -zr- Eg2 m en de relatieve toename is:
m' — - = 3/2^-£g2
(48)
m
Sx
Deze is dus evenredig met het kwadraat van de roosterwisselspanning. Daar
S2 zowel positief als negatief kan zijn, kan de modulatiediepte dus zowel toeals afnemen.
Tevens zien we, dat de anodewisselstroom behalve met de cirkelfrequentie co\
ook nog met 2 co1 is gemoduleerd. De modulatie is dus vervormd. De grootte
van de modulatievervorming bedraagt:
M=

D

'X

_//
m
m

5

Vs^-Eg2m2
Sx
(1 + 3/z SifSi Eg2) m *
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waarvoor bij zeer kleine waarden van £R bij benadering kan worden geschreven:
D =

(49)

Ook de modulatievervorming is dus evenredig met het kwadraat van de roosterwisselspanning en bovendien evenredig met de modulatiediepte m.
Om het ontstaan van kruismodulatie wiskundig aan te tonen is het weer nood
zakelijk, een karakteristiek te beschouwen, die zodanig is gekromd, dat zij
door een vergelijking van de derde graad kan worden voorgesteld [formule (33)]*
De roosterwisselspanning kan nu worden voorgesteld door:
eK = Eg1 sin whi £ (1 + /n sin on t) 4- Ego sin a>h21
(50)
Hierin zijn £C1 enwhi respectievelijk de amplitude en de cirkelfrequentie van de
storende roosterwisselspanning, die met de cirkelfrequentie od\ is gemoduleerd
(modulatiediepte m), terwijl £g2 en <wh2 de amplitude en de cirkelfrequentie
van de gestoorde roosterwisselspanning zijn. Vullen we (50) in (33) in, dan
verkrijgen we na omwerken en weglaten van de hier niet van belang zijnde
termen:
h = h0 + Sl £g2 sin wh21 (1 + m' sin co\ t),
(5i>
waarin:

m' = 3

Si

£gl2 m ..............

(52)

We zien dus, dat de component van de anodewisselstroom, waarvan de cirkel
frequentie a>h2 is, gemoduleerd is met een modulatiediepte m'. Tevens blijkt,
dat de grootte van de kruismodulatie evenredig is met het kwadraat van de
spanning egl van het storende signaal en met de modulatiediepte m hiervan,
doch onafhankelijk van de amplitude eg2 van de gestoorde wisselspanning. De
verhouding van de modulatiediepte, die het gestoorde signaal verkrijgt, tot die
van het storende signaal noemt men de kruismodulatiefactor:
m'
K=3
Eei2
(53)

H
REGELBUIZEN
In de vorige paragraaf bespraken we een aantal gevolgen van de
kromming van de 7a-l/g-karakteristiek, die vrijwel steeds als ongewenst
worden beschouwd. Een gekromde karakteristiek heeft echter ook een
eigenschap, waarvan een nuttig gebruik wordt gemaakt. Bij ver
schillende negatieve roosterspanningen heeft nl. de steilheid van de
betreffende buis verschillende waarden (immers de steilheid is bepaald
door de helling van de /a-Vg-karakteristiek) en men kan dus door
middel van de negatieve roosterspanning de steilheid, dus ook de ver
sterking, regelen. Het voordeel van deze regelmethode ten opzichte van
vele andere is, dat een regeling der versterking zonder mechanisch be
wegende onderdelen mogelijk is, waardoor verschillende schakelingen in
ontvangers en versterkers vereenvoudigd of zelfs eerst mogelijk worden
(zie bv. Automatische sterkteregeling, Deel 3, hfdst. IV, 9).
Willen we nu een buis construeren, waarvan de /a-Eg-karakteristiek
een bepaalde kromming heeft, teneinde hiermede de versterking te
variëren, dan zullen hierdoor tevens één of meer der niet-lineaire
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vervormingsverschijnselen optreden. Zoals veelvuldig in de techniek
het geval is, zal men ook hier tot een compromis tussen gewenste en
ongewenste verschijnselen dienen te komen.
De voornaamste eisen, waaraan een buis met variabele steilheid (regelbuis) moet voldoen, zijn de volgende:
a. Men wenst in de regel met een zo klein mogelijke verandering
van de negatieve roosterspanningen (regelspanning) een zo groot
mogelijke steilheidsvariatie te verkrijgen.
b. Bij alle voor de regeling in aanmerking komende negatieve rooster
spanningen dient de vervorming beneden een bepaalde toelaatbare
waarde te blijven.
c. De steilheid in ongeregelde toestand (d.i. bij de kleinste toe
gepaste negatieve roosterspanning) wenst men doorgaans zo groot
mogelijk.
d. In ongeregelde toestand dient de anodestroom van de buis niet
te groot te zijn.
Aan ieder van deze wensen kan niet worden voldaan zonder tenminste
één der andere gewenste eigenschappen nadelig te beïnvloeden. Zo eist
bv. een grote steilheidsvariatie met een beperkte verandering van de
negatieve roosterspanning een sterke kromming van de karakteristiek,
^ waardoor de niet-lineaire vervorming groter wordt; een grote beginsteilheid, gepaard met een niet te sterke kromming, maakt een grote
anodestroom in ongeregelde toestand noodzakelijk, enz. Bij het te
kiezen compromis hangt het van de appreciatie der verschillende
eigenschappen af, welke hiervan het meest wordt begunstigd.
Terwijl dus bij een buis, die bedoeld is om te worden gebruikt met
één bepaalde negatieve roosterspanning, de karakteristiek in de nabij
heid van het werkpunt zo goed mogelijk recht dient te zijn, dient
een buis, waarvan de steilheid kan worden geregeld, een tamelijk
gelijkmatig gekromde karakteristiek te bezitten. In fig. 50 zijn de
typische vormen van beide karakteristieken weergegeven.
Het geven van regeleigenschappen aan een buis gebeurt door de spoed,
waarmede het rooster is gewikkeld, over de lengte van het rooster
niet constant te houden. In fig. 51 is een dergelijk zg. regelrooster
afgebeeld. Wordt een op deze wijze gewikkeld rooster in een buis
la
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Fig. 50 (links), a. ia-Fg-karakteristiek van
een buis, die niet als regelbuis is bedoeld en
waarbij een gedeelte van deze karakteristiek
tamelijk recht is. b. /a-Fg-karakteristiek van
een regelbuis.

Fig. 51. Rooster met niet-constante spoed,
zoals in een regelbuis wordt gebruikt.
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Fig. 52. /a-Fp-karakteristiek en
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Fig. 53. Logarithmische steilheidskarakteristiek van de
Philips-penthode EF 22.

(triode, tetrode of penthode) ingebouwd, dan zal bij het vergroten
van de negatieve roosterspanning de electronenemissie van de kathode
op de plaatsen, waar de roosterwindingen dicht opeen liggen, eerder
worden onderdrukt dan onder de verder uiteenliggende windingen.
Het gevolg hiervan is de gewenste gelijkmatige kromming van de
karakteristiek.
Van regelbuizen wordt door de fabrikant in de regel behalve de „ge
wone" 7a-Fg- en de 7a-Va-karakteristieken ook nog een zg. steilheids
karakteristiek gepubliceerd, d.i. een grafiek, waarin de steilheid is
uitgezet als functie van de negatieve roosterspanning. In fig. 52 is
in één figuur de 7a-Vg-karakteristiek en de S-Fg-karakteristiek van
een buis geschetst. Dikwijls wordt de laatstgenoemde karakteristiek
ook zodanig getekend, dat de steilheid op een logarithmische schaal
wordt aangegeven. Een voorbeeld van een dergelijke logarithmische
steilheidskarakteristiek is in fig. 53 gegeven.
Wanneer de steilheidskarakteristiek van een buis een steil verloop
heeft, betekent dit, dat bij een kleine wijziging van de negatieve
roosterspanning de steilheid een grote verandering ondergaat, dus dat
een grote vervorming optreedt. Voor een geringe vervorming is dus een
niet te steil verloop van de steilheidskarakteristiek gewenst. Men kan
echter in deze richting niet te ver gaan, daar men dan voor een be
paalde steilheidsverandering een te grote variatie van de negatieve
roosterspanning (regelspanning) nodig heeft, wat voor verschillende
toepassingen bezwaarlijk is. Hier dient dus, gelijk hiervoor reeds werd
vermeld, een compromis tussen twee tegenstrijdige eisen te worden
gesloten.
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Een algemene oplossing van het probleem, hoe de beste vorm van de karakte
ristiek van een regelbuis dient te zijn, bestaat dus niet. Vaak wordt getracht
aan deze karakteristiek een zodanige vorm te geven, dat deze, althans voor
een deel, is voor te stellen door een formule van de volgende gedaante:
pVs
(54)
•fa — /aj £
Hierin is £ het grondtal van de zg. natuurlijke logarithme (e = 2,718 28 . . . .).
Verder is Iai de anodestroom voor VB = o (dus in het snijpunt van de h-Vekarakteristiek met de /a-as), terwijl Ve de roosterspanning is, waarmede een
bepaald werkpunt (stroom 7a) wordt ingesteld. Tenslotte is p een nader vast
te stellen constante. Men kan bewijzen, dat voor een dergelijke karakteristiek
de kromming in alle punten even groot is. Waar men dus het werkpunt kiest,
bij een bepaalde waarde van de roosterwisselspanning zal steeds dezelfde ver
vorming optreden. Daar echter bij practisch gebruik van een buis in een ont
vangtoestel of versterker in de regel het vergroten van de negatieve rooster
spanning gepaard gaat met een toename van de roosterwisselspanning (men
vermindert nl. meestal de steilheid slechts dan, wanneer om de een of andere
reden de roosterwisselspanning toeneemt), kan men niet zeggen, dat dit voor
alle gevallen de meest gunstige oplossing is. Men kan echter wel de karakte
ristiek uit verschillende delen laten bestaan, die ieder voldoen aan (54), doch
waarbij p telkens een andere waarde heeft. Op deze wijze kan men er voor
zorgen, dat bij het verminderen van de steilheid en de hiermede gewoonlijk
gepaard gaande grotere roosterwisselspanning toch de vervorming niet te sterk
toeneemt.

Teneinde de mogelijkheid te geven om vast te stellen, hoe groot bij
een bepaald werkpunt de niet-lineaire vervorming is, worden van
regelbuizen steeds nog een tweetal krommen gepubliceerd, nl.:
a. de grootte van de roosterwisselspanning, waarbij een vervorming
van V4 °/o door de tweede harmonische optreedt (d2 = 0,0025), uitgezet
a’s functie van de steilheid (voor sommige oudere huistypen vindt men
opgegeven de roosterwisselspanning, waarbij een vervorming van 1 °/0
door de tweede harmonische optreedt);
b. de grootte van de roosterwisselspanning, waarbij een vervorming van
V12 % door de derde harmonische optreedt (d3 = 0,000 83), eveneens
uitgezet als functie van de
steilheid. (Voor sommige ou
100
dere huistypen vindt men op 50
gegeven de spanning, waar
ES
bij een vervorming door de
vm
ImVeff)
derde harmonische van J/2 °/0
IO
optreedt.)
5
De fig. 54 en 55 geven voor
S(/A/V)
I
beelden van de onder a en b
5 IO
50 IOO
500 IOOO
genoemde grafieken.
Fig. 54. Kromme, die voor de Philips- Volgens formule (32) is de
penthode EF 22 de waarde aangeeft van de
grootte van d2 evenredig met
roosterwisselspanning, waarbij een vervor
ming van V4 % door de tweede harmonische de roosterwisselspanning en
optreedt (d2 = 0,0025) als functie van de kan men met behulp van de
steilheid. Deze kromme geeft tevens aan de onder a genoemde grafiek
l.f. stoorspanning, waarbij door modulatiebrom een modulatiediepte van 1 % ontstaat tevens de vervorming be
rekenen, die bij andere waar(mb = 0,01).
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den van de roosterwissel- 1000
spanning optreedt.
Uit (32) en (41) zien we,
dat een storend signaal,
dat even groot is als een
roosterwisselspanning, die
10
50 100
500 1000
een vervorming door de
Fig 55. Kromme, die voor de Philipstweede harmonische van
penthode EF 22 aangeeft de effectieve waarde
1; 0.
geeft, een modu/ 4 e / (i
van de roosterwisselspanning, waarbij een
vervorming van 1/12 °/o door de derde har
latiebrom van 1 % vermonische optreedt (d3 = 0,00083). Deze krom
oorzaakt. Men kan dus de
me geeft tevens aan de effectieve waarde
genoemde figuur ook ge
van een gemoduleerde h.f. roosterwissel
bruiken voor het bepalen
spanning, waarbij een modulatieverdieping
van 1f% °/0 (M = 0,005) en een modulatie
van de grootte van de moduvervorming van 3/8 m % (D = 0,003 75 ™)
latiebrom bij een bepaalde
optreedt. Tevens geeft deze kromme nog
waarde van een storende l.f.
aan de effectieve waarde van een storende
roosterwisselspanning.
h.f. roosterwisselspanning, waarbij de kruismodulatiefactor 1 % (K = 0,01) bedraagt.
Uit formule (35) volgt,
dat de vervorming door
een derde harmonische evenredig is met het kwadraat van de rooster
wisselspanning. Men kan dus met behulp van de onder b genoemde
grafiek ook deze vervorming bij andere waarden van de roosterwissel
spanning berekenen. Uit (35), (48) en (49) zien wij, dat een gemoduleerd
hoogfrequentsignaal van dezelfde grootte als een roosterwisselspanning,
die een vervorming van 1/12 % door de derde harmonische geeft, een
modulatieverdieping van 1j2 % en een modulatievervorming van 3/g m °/0
geeft, terwijl uit (53) blijkt, dat een storend hoogfrequentsignaal van
dezelfde grootte een kruismodulatie van 1 °/0 veroorzaakt. Men kan
t dus de laatstgenoemde kromme ook toepassen voor het bepalen van
de grootte van deze andere vervormingsverschijnselen.
De in een penthode optredende vervorming hangt natuurlijk af van
de grootte van de schermroosterspanning. Bij een hoge schermroosterspanning ligt de gehele 7a-Vg-karakteristiek hoger en is deze minder
gekromd dan bij een lage waarde van Ug>. Een verhoging van de
schermroosterspanning zal dus een vermindering van de vervor
ming geven.
Tegelijk neemt echter de anodestroom toe, wat doorgaans als een na
deel wordt beschouwd. Nu is het meestal alleen dan nodig om van het
voordeel van een hoge schermroosterspanning (kleine vervorming) ge
bruik te maken wanneer de roosterwisselspanning groot is en de buis, in
verband hiermede, op een geringe steilheid is ingesteld (zie Deel 3). Is
bij een kleine waarde van de roosterwisselspanning de buis op de
grootste steilheid ingesteld, dan kan met een lage schermroosterspan
ning worden volstaan. Men kan nu de schakeling van een penthode zo
uitvoeren, dat, wanneer de buis op de grootste steilheid is ingesteld,
de schermroosterspanning tamelijk laag is, terwijl bij het vergroten
van de negatieve roosterspanning de schermroosterspanning stijgt.

Voor verschillende schakelingen in ontvangtoestellen
is het gewenst, bepaalde buizen een grote steilheidsvariatie te doen ondergaan bij een zo klein mogelijke
negatieve roosterspanningsvariatie. Wanneer men nu op
de hierboven beschreven wijze te werk gaat, dus door
van een tetrode of penthode, waarvan het stuurrooster
op de in fig. 51 voorgestelde wijze is gewikkeld, de ne
gatieve roosterspanning te vergroten, treden dikwijls
Fig. 56. Schema moeilijkheden op, omdat bij een grote steilheidsvan een hexode. variatie bij een kleine regelspanning een sterke krom
ming van de karakteristiek nodig is. Er zijn nu wel
buizen geconstrueerd, speciaal bestemd voor regeling van de steilheid,
wanneer slechts een geringe regelspanning beschikbaar is. Hiertoe
heeft men in deze buis vier roosters ingebouwd. Het totaal aantal
electroden is dus zes, waarom dit huistype als hexode wordt aangeduid.
In fig. 56 is het schema van een dergelijke buis weergegeven. Het
doel van de verschillende roosters is als volgt.
Aan het eerste rooster wordt, evenals bij een tetrode of penthode,
de te versterken wisselspanning gelegd; het tweede en vierde rooster
zijn schermroosters, die een positieve spanning krijgen. Tussen deze
beide roosters bevindt zich het derde rooster, dat aan een negatieve
gelijkspanning wordt aangesloten. Men kan dus een dergelijke hexode
beschouwen als een tetrode met twee schermroosters, waarbij tussen
deze beide schermroosters een rooster is aangebracht, dat een nega
tieve spanning ten opzichte van de kathode heeft. De steilheid kan nu
niet alleen worden gevarieerd door het eerste rooster een variabele
negatieve gelijkspanning ten opzichte van de kathode te geven, doch
ook het derde rooster kan hiervoor worden gebruikt. Zelfs kan men
de regelspanning aan de beide genoemde roosters gelijktijdig toevoeren.
Het blijkt, dat men op deze wijze de steilheid over een zeer groot
gebied kan variëren met een kleine waarde van de regelspanning,
terwijl toch de vervorming beneden het voor de meeste doeleinden
geldende maximum blijft.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de steilheid van sommige penthodes
kan worden geregeld door aan het derde rooster een variabele negatieve
spanning te leggen. Hiervoor is echter steeds een grote regelspanning
nodig.
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I
MENGBUIZEN
1. Inleiding
Bij het versterken van een wisselspanning met behulp van een triode,
tetrode of penthode, zoals in de vorige hoofdstukken werd beschreven
en waarover in hfdst. V over versterking uitvoeriger zal worden
gesproken, wordt de te versterken spanning aan het stuurrooster van
de buis toegevoerd, terwijl aan de anode een versterkte wisselspanning
met dezelfde frequentie wordt verkregen.
Voor verschillende doeleinden in de radiotechniek wenst men echter
uit een wisselspanning met een bepaalde frequentie een wisselspanning
te verkrijgen, die een andere (meestal een lagere) frequentie heeft
dan de aan het rooster toegevoerde wisselspanning. Men duidt deze
buizen doorgaans aan als mengbuizen. Een vroeger veel gebruikte
naam, eerste detector, wordt niet vaak meer vernomen.
Mengbuizen worden toegepast in zg. superheterodyne ontvangers, die
in Deel 3 uitvoerig worden behandeld. Het doel van het gebruik van
een mengbuis is het verkrijgen van een wisselspanning met een andere
frequentie dan die van de in de antenne door de gewenste zender
opgewekte spanning. Een spanning met deze nieuwe frequentie, die
men de middenfrequentie noemt, en die, zoals reeds gezegd werd,
doorgaans lager is dan die van de door de antenne geleverde hoog. frequente wisselspanning, kan nl. op eenvoudiger wijze verder worden
versterkt dan de hoogfrequente antennespanning.
Onder G van dit hoofdstuk zagen we reeds, dat één der gevolgen van
een gekromde karakteristiek is, dat in de anodestroom wisselstroomcomponenten ontstaan met frequenties, die niet in de roosterwisselspanning
voorkomen. Hiervan maakt men gebruik om de genoemde frequentietransformatie tot stand te brengen. Men voert dan nl. behalve de in de
antenne geïnduceerde wisselspanning (die we hierna, ter onder
scheiding van de andere wisselspanningen, zullen aanduiden als de
hoogfrequente wisselspanning of wel h.f. signaalspanning), nog een tweede
wisselspanning met een andere frequentie aan het rooster toe. Deze
tweede wisselspanning wordt in het ontvangtoestel zelf opgewekt door
de zg. plaatselijke oscillator en wordt daarom de oscillatorspanning
genoemd. Zoals in hfdst. IV, G werd aangetoond, ontstaat nu o.a.
in de anodestroom een wisselstroomcomponent met een frequentie, die
gelijk is aan het verschil van de frequenties van de beide roosterwisselspanningen. Ontvangen we bv. een hoogfrequentsignaal met een
frequentie van 1400 kHz en laten we de plaatselijke oscillator een
wisselspanning met een frequentie van 1800 kHz opwekken, dan zal
in de anodestroom een component met een frequentie van 400 kHz
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aanwezig zijn, die we als de middenfrequentie aan een hierop afge
stemde versterker toevoeren. Wensen we nu een antennesignaal met
een andere frequentie, bv. 1200 kHz, te ontvangen en stemmen we de
plaatselijke oscillator af op 1600 kHz, dan wordt weer een midden
frequentie van 400 kHz verkregen. Door steeds een constant frequentie
verschil tusseix het hoogfrequente antennesignaal en de oscillator
spanning te handhaven, kan men uit antennesignalen met verschillende
frequenties steeds dezelfde middenfrequentie verkrijgen. Deze midden frequente wisselspanning kan dan met een vast afgestemde versterker
worden versterkt. Nadere gegevens hierover vindt men in Deel 3.
Bij het toevoeren van twee wisselspanningen aan het rooster van een
buis met een gekromde karakteristiek ontstaat, behalve een frequentie,
die gelijk is aan het verschil van de frequenties van de beide genoemde
wisselspanningen, ook een frequentie, die gelijk is aan de som hiervan,
benevens nog frequenties, die gelijk zijn aan de som en het verschil
van de frequenties van de hogere harmonischen van de beide wissel
spanningen (zie hfdst. IV, G). Deze frequenties verschillen echter zo
veel van de middenfrequentie, dat de hierbij behorende wissel
spanningen in de middenfrequentversterker niet worden versterkt.
In een mengbu-is wordt dus uit de hoogfrequente signaalspanning, met
behulp van de oscillatorspanning, een middenfrequente anodestroomcomponent verkregen. De verhouding tussen deze stroomcomponent
en de signaalspanning noemt men de conversiesteilheid (evenals de steil
heid van een triode, tetrode of penthode, uitgedrukt in mA/V).
In principe kan iedere buis, waarvan de karakteristiek gekromd is
(en dit is bij alle buizen in meerdere of mindere mate het geval),
als mengbuis worden gebruikt. Oorspronkelijk paste men hiervoor
dan ook triodes, tetrodes en penthodes toe. Ook diodes, die immers ook
een kromme karakteristiek hebben (zie fig. 4 en 6), kunnen als meng
buis worden gebruikt. Door de moeilijkheden, die men ontmoet bij
het gebruik van andere mengbuizen bij zeer hoge frequenties, wordt
de diode tegenwoordig bij de ontvangst van zeer korte golven weer
veelvuldig toegepast.
Bij gebruik van een triode, tetrode of penthode dient men dus aan het
stuurrooster van deze buis tegelijkertijd de hoogfrequente wissel
spanning en de oscillatorspanning toe te voeren. Hierbij treden echter
steeds bijzondere schakeltechnische moeilijkheden op, die in Deel 3
nader worden behandeld. Zeer vaak legde men dan ook de hoog
frequente spanning tussen stuurrooster en „aarde” (d.i. het chassis)
en de oscillatorspanning tussen kathode en „aarde”. In fig. 57 is het
principe van de hiertoe gebezigde schakeling aangegeven. Daar de
sterkte van de electronenstroom wordt geregeld door de spanning
tussen stuurrooster en kathode wordt op deze manier hetzelfde effect
verkregen als -wanneer beide spanningen tezamen tussen rooster en
aarde worden toegevoerd. Ook hierbij treden echter bijzondere be
zwaren op, waarop in Deel 3 nader wordt ingegaan.
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Nog groter werden de moeilijk
heden, toen men de schakeling
zodanig wenste uit te voeren, dat
de oscillatorspanning in de mengbuis zelf werd opgewekt teneinde
de afzonderlijke oscillatorbuis uit
te sparen. Men verkreeg dan dus
een combinatie van een schakeling
voor een oscillator (zie hfdst. VII)
en voor een mengbuis. Door de
tegenstrijdige eisen, die hierbij aan
de buis en aan de schakeling
werden gesteld, waren de resul
taten weinig bevredigend. Men is
er dan ook toe overgegaan, buizen
te ontwikkelen, die speciaal voor
i
, •
i
gebiuik als mengbuis zijn bestemd. De voornaamste tegenwoordig in gebruik zijnde typen
zijn de hexode, de heptode en de
octode. We zullen deze huistypen
afzonderlijk nader beschouwen.
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Fig. 57- Schakeling van een als mengbuis gebezigde penthode, waarbij de h.f.
wisselspanning aan het stuurrooster
en de oscillatorspanning aan de kathode
wordt toegevoerd door de wederzijdse
inductie tussen de spoelen Lt en L2. De
weerstand R, waaraan de condensator
C is parallel geschakeld, dient voor het
verkrijgen van automatische negatieve
roosterspanning (vergelijk fig. 23).

2. De hexode

De moeilijkheid, om gelijktijdig de hoogfrequente signaalspanning en
de oscillatorspanning aan eenzelfde rooster toe te voeren, wordt bij
de hexode ontgaan doorvoor beide spanningen een afzonderlijk rooster
in de buis aan te brengen. Daar bovendien nog twee schermroosters
aanwezig zijn, telt deze buis dus vier roosters en het totaal aantal
electroden (kathode, roosters en anode) bedraagt derhalve zes. (De
inwendige constructie is echter anders dan bij de op blz. 232 be
schreven hexode, die als regelbuis is ontworpen.)
Gewoonlijk wordt de schakeling zodanig uitgevoerd, dat de h.f.
spanning aan het eerste rooster wordt toegevoerd, terwijl de oscillator
spanning aan het derde rooster wordt aangesloten. Het tweede rooster
dient als afscherming tussen eerste en derde rooster, terwijl het vierde
rooster dezelfde werking heeft als het schermrooster in een tetrode,
dus als afscherming fungeert tussen anode en derde rooster. Veelal
zijn het tweede en vierde rooster inwendig met elkaar verbonden,
zodat voor deze beide roosters tezamen slechts één aansluiting aan
de huls aanwezig is. Daar tussen het vierde rooster en de anode geen
keerrooster is aangebracht, dient de spanning aan deze scherm
roosters altijd lager te zijn dan de anodespanning van de buis. Het
eerste en derde rooster verkrijgen, behalve de reeds genoemde wissel
spanningen, ten opzichte van de kathode een kleine negatieve spanning
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(evenals het stuurrooster van
een normale versterkerbuis).
m.f.
Wij zullen thans de mengwerking van een hexode na
9*
der verklaren aan de hand
V.K—1-_
92
van
fig. 58. Hierin is de
9i
schakeling in hoofdtrekken
aangegeven, die na het hier
vóór vermelde voor zichzelf
osc. h.f. c
spreekt. Doordat het tweede
Fig. 58. Schema van een hexode, geschakeld rooster een positieve span
als mengbuis. Met V.K. is de virtuele kathode ning heeft en de spanning
van het derde rooster nega
aangegeven.
tief is ten opzichte van de
kathode, worden de electronen, die het tweede rooster zijn gepasseerd,
sterk geremd. Tussen het tweede en derde rooster vormt zich nu een
„electronenwolk", die men vaak aanduidt met de naam virtuele kathode.
Uit deze „wolk" worden, hoofdzakelijk door de aantrekkende kracht van
het vierde rooster, regelmatig electronen afgevoerd, die daarbij het derde
rooster en grotendeels ook het vierde rooster passeren en tenslotte de
anode bereiken. Het stelsel: virtuele kathode—derde rooster—vierde
rooster—anode werkt dus op dezelfde wijze als het systeem kathode—
stuurrooster—schermrooster—anode bij een tetrode, echter met dit
verschil, dat het emitterend vermogen van de virtuele kathode niet
constant is, doch afhangt van de mate, waarin door het eerste rooster
electronen worden doorgelaten, dus van de spanning op dit rooster.
Daar de electronenstroom, die uiteindelijk de anode bereikt, afhankelijk
is zowel van de spanning op het derde rooster als van het emitterend
vermogen van de virtuele kathode, wordt de anodestroom zowel door
de spanning op het ie als door die op het 3e rooster beïnvloed. Worden
nu op deze beide roosters wisselspanningen gezet met verschillende
frequenties, dan is het resultaat, dat in de anodestroom wederom
wisselstroomcomponenten aanwezig zijn, waarvan de frequenties gelijk
zijn aan de som en het verschil van de frequenties van de beide
roosterwisselspanningen. Gewoonlijk wordt de verschilfrequentie „uit
gefilterd" (in fig. 58 is hiertoe in de anodeketen een afgestemde
trillingskring getekend) en in een op deze frequentie afgestemde ver
sterker versterkt, zoals in Deel 3 wordt behandeld.
De beïnvloeding van de anodestroom, zowel door de spanning op het
eerste als door die op het derde rooster, kan men ook op een andere
wijze uitleggen. Hiertoe beschouwen we de electroden: kathode, eerste
rooster, tweede rooster en anode als een tetrode, waarbij de steilheid
afhankelijk is van de spanning op het derde rooster. We kunnen dus
een grafiek tekenen, waarin is uitgezet de steilheid (omdat deze be
trekking heeft op de anodestroom en de spanning op het eerste rooster
duiden we deze aan als 5ia) tegen de spanning Fg3 op het derde rooster.
Een dergelijke grafiek is in fig. 59 voorgesteld. Wordt nu aan het
1
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derde rooster een spanning gelegd, bestaande uit een negatieve gelijk
spanning Vg30 en een wisselspanning met een amplitude E^ (in het
onderste gedeelte van fig. 59 is deze spanning als functie van de
tijd t uitgezet), dan kan een grafiek worden geconstrueerd, die de
steilheid Sia als functie van de tijd t weergeeft (zie het rechterdeel
van fig. 59). Daar de steilheid Sia niet constant is, zal ook de ver
sterking, die een aan het eerste rooster aangelegde wisselspanning
ondergaat, niet constant zijn, doch fluctueren in het rhythme van de
spanning op het derde rooster. Het gevolg hiervan is het reeds
eerder genoemde effect, dat in de anodestroom wisselstroomcomponenten aanwezig zijn, waarvan de frequenties gelijk zijn aan de som
en het verschil van de frequenties van de spanningen op de beide
genoemde roosters.
Met enige benadering kan men het verloop van de steilheid 5ia voorstellen
als te zijn samengesteld uit een zeker constant bedrag SlM, en een sinusvormig
variërend bedrag, waarvan de amplitude eveneens Siao is (zie fig. 60), zodat Sia
kan worden weergegeven door:
Sia — Sjao ~t~ Siao sin w3 t,

(55)
waarbij co3 de cirkelfrequentie is van de wisselspanning aan het derde rooster.
Is nu de wisselspanning aan het eerste rooster:
egi = Eei0 sin co, t,
dan is de anodewisselstroom:
■faw — *S\a £gi — •S'iao -^gio sin ü)\t
S«a

Siao -Egio sin &>! t sin ö>3 t,

(56)

S,a

IA

V93-----v93-—

I

Vg30

^lao

e93

1.
Fig. 59. Grafiek, die voor een hexode aan
geeft de steilheid Sia (van ie rooster naar
anode) als functie van de spanning op het
derde rooster. Op dit laatste rooster staat
een gelijkspanning VRao en een wisselspanning
met amplitude £g3. De steilheid 5ia varieert
nu als rechts in de figuur is aangegeven.

Fig. 60. De veranderlijke
steilheid kan met enige be
nadering worden voorgesteld
als bestaande uit een constant
deel 5iao en een sinusvormig
variërend deel met een am
plitude Siao.
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Voor de laatste term kan worden geschreven:
Vs Sia0 £gio cos (a)i — co3) t — Vs •S'iao -Egio cos (cux + w3)
Zodat we zien, dat componenten aanwezig zijn, waarvan de frequenties gelijk
zijn aan de som en het verschil van de frequenties van de spanningen op het
eerste en derde rooster. Uit een hoogfrequente signaalspanning met ampli
tude Egio wordt dus een middenfrequente wisselstroomcomponent met een
amplitude x/2 Siao £gl0 verkregen. De conversiesteilheid Sc bedraagt dus in dit
geval:
Sc — V2 ‘S'iao
(57)

Wordt nu aan het eerste rooster van een hexode, waarvan de conversie
steilheid Sc is, een hoogfrequente signaalspanning Egl toegevoerd, dan
zal een middenfrequente anodestroomcomponent /am ontstaan, die
gelijk is aan:
(58)
^am — ScEgl
Strikt genomen geldt deze formule alleen, wanneer in de anodeketen
geen impedantie is opgenomen. Is in deze keten een weerstand Ra
geschakeld-(meestal in de vorm van een trillingskring met resonantieweerstand i?a) dan is, analoog met de voor een triode geldende for
mule (19):
Ri1
p
/ am — c
(59)
C^i + ^a gl
Daar echter een hexode, evenals een tetrode, een zeer grote inwendige
weerstand heeft, is voor normale gevallen R{ zo veel groter dan i?a,
dat men met een voldoende benadering form. (58) kan toepassen.
De conversieversterking, d.i. de verhouding tussen de middenfrequente
wisselspanning, die wordt verkregen op de in de anodeketen opge
nomen trillingskring, tot de hoogfrequente wisselspanning op het
eerste rooster, bedraagt dus:
Vq — Sq i?a

(60)

Bij de in het voorgaande gegeven beschrijving van de werking van de
hexode als mengbuis werd
er van uitgegaan, dat de
1
0} oscillatorspanning door
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o
een afzonderlijke oscilla•o
tor wordt geleverd. Er zijn
echter ook hexodes gecon
strueerd, waarbij de oscil
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latorspanning door mid
o
i 0
del van deze buis zelf kan
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worden opgewekt. In
fig. 61 is het principe van
de schakeling van een
lug- 61. Schakeling van een hexode als zelf- hexode als zelf oscillerende
oscillerende mengbuis. I. Hoogfrequentkring.
II. Oscillatorkring. III. Middenfrequentkring. mengbuis aangegeven. In
dit schema zijn drie trilV.K. Virtuele kathode.
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|la,lg3
lingskringen getekend, die de vol
gende functies hebben. Kring I is
Ia
afgestemd op de frequentie van de uit
de antenne ontvangen hoogfrequente
signaalspanning. Op een wijze die
in Deel 3 (hfdst. IV, E) nader wordt
beschreven, wordt deze kring met de
antenne gekoppeld. (Kring I vervangt
dus de in fig. 57 en 58 getekende h.f.generator.) Kring II is afgestemd op
de frequentie van de gewenste oscilV94
latorspanning. Door een hieronder
beschreven oorzaak werkt nu de buis Fig. 62. Stroom naar het derde
als oscillator, die een wisselspanning rooster, /g3, en anodestroom, /a,
als functie van de spanning Vg4 van
opwekt met de frequentie, waarop het vierde rooster ten opzichte van
kring II is afgestemd. Tenslotte is de kathode voor een hexode van
de trillingskring III weer afgestemd het in fig. 61 geschetste type.
op de gewenste middenfrequentie.
Om de werking van de schakeling als oscillator te verduidelijken
moeten we eerst wat nader ingaan op de verdeling van de electronenstroom over de verschillende roosters. Zoals uit fig. 61 blijkt, verkrijgt
thans het derde rooster een positieve spanning, die even hoog is als
de anodespanning. Het vierde rooster daarentegen heeft ten opzichte
van de kathode een kleine negatieve spanning. (De kathode heeft door
de weerstand in de kathodeleiding een positieve spanning ten opzichte
van aarde en het vierde rooster is via de weerstand R1 met aarde ver
bonden.) De virtuele kathode zal zich dus hier tussen het derde en
vierde rooster bevinden. Wanneer nu het vierde rooster een grotere
negatieve spanning krijgt, zal de anodestroom afnemen. Tegelijkertijd
neemt dan echter de naar het derde rooster vloeiende electronenstroom
toe, daar een groter aantal electronen uit de virtuele kathode door
het derde rooster (dat immers een positieve spanning heeft) kunnen
worden aangetrokken. Het vierde rooster „verdeelt" dus de electronen
stroom, die het tweede rooster is gepasseerd, over het derde rooster
en de anode. In fig. 62 is de anodestroom en de stroom naar het derde
rooster voorgesteld als functie van de spanning op het vierde rooster.
We zien hier dus het boven beschreven feit, dat een verandering van
Vgi in positieve richting een vermindering van /g3 en een vergroting
van 7a veroorzaakt. De karakteristiek van /g3 als functie van Vgli
vertoont dus een negatieve steilheid. Zoals in hoofdstuk VII wordt
beschreven, kan men hiervan gebruik maken om een trillingskring
tot oscilleren te brengen. De betreffende kring wordt hiertoe in de
leiding naar het derde rooster geschakeld (zie fig. 61), terwijl met
behulp van de condensator C de zg. „terugkoppeling" tot stand
wordt gebracht.
De grootte van de electronenstroom naar de anode wordt nu beïnvloed
door de wisselspanningen op het eerste en vierde rooster (het derde

i
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rooster is bij dit huistype zodanig geconstrueerd, dat de wissel
spanning op dit rooster weinig invloed op de anodestroom heeft).
Hierdoor zal weer in de anodestroom een middenfrequente wisselstroomcomponent aanwezig zijn, die op kring III de gewenste midden
frequente wisselspanning geeft
Daar in een hexode, die geconstrueerd is voor de in fig. 61 geschetste
schakeling, zich tegenover de anode geen schermrooster bevindt, zal
een dergelijke buis slechts een geringe inwendige weerstand hebben.
De te bereiken conversieversterking is dan ook niet groot genoeg om
aan de hieromtrent aan een moderne mengbuis te stellen eisen te
voldoen. Dit huistype is dan ook verouderd.
Bij een hexode volgens het in fig. 61 getekende principe dient, gelijk
hiervoor reeds werd vermeld, een afzonderlijke oscillator aanwezig te
zijn. Om niet genoodzaakt te zijn hiertoe een extra buis in een ont
vangtoestel te moeten aanbrengen heeft men mengbuizen geconstrueerd,
die in één ballon een combinatie bevatten van een hexode en een
triode, welke laatste als oscillator kan worden gebruikt.
Men spreekt dan van een triode-hexode. Dikwijls (doch niet altijd)
is hierbij inwendig een verbinding aangebracht tussen het rooster
van de triode en het derde rooster van de hexode, waardoor de met
behulp van de triode opgewekte oscillatorspanning automatisch op het
derde rooster van de hexode staat. Ter vermindering van het aantal
uitvoerpennen zijn in de regel ook tweede en vierde rooster van het
hexodegedeelte inwendig met elkaar verbonden. In fig. 63 is aangegeven, op welke wijze een dergelijke triode-hexode in schema's
wordt aangeduid. Hoewel in deze figuur voor beide delen slechts één
gemeenschappelijke kathode is getekend, zijn in de constructieve uit
voering de beide systemen geheel gescheiden opgesteld en is dus ook
voor ieder een afzonderlijke kathode met gloeidraad aanwezig. De
gloeidraden zijn in de ballon reeds parallel geschakeld, zodat toch
slechts twee gloeidraadaansluitingen aanwezig zijn. Ook de beide
kathodes zijn inwendig met elkaar verbonden. Het eerste rooster wordt
doorgaans als regelrooster (zie fig. 51) gewikkeld, waardoor met behulp
van de negatieve spanning op dit rooster de
conversiesteilheid kan worden gevarieerd.
3. De heptode

Fig. 63.
Schema van een
triode-hexode.

In het voorgaande zagen we reeds, dat de eigen
schappen van een tetrode belangrijk konden
worden verbeterd door tussen het schermrooster
en de anode een extra rooster, het zg. keerrooster, aan te brengen. Daar bij een hexode,
geschakeld volgens fig. 58, tussen het vierde
rooster en de anode ook geen keerrooster aan
wezig is, zal ook hier door het aanbrengen van
een dergelijk rooster een verbetering van de
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Fig. 64.
ochema van een
triode-heptode.
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Fig. 65. Schakelschema voor een zelfoscillerende heptode (pentagrid). De trillingskringen I, II en III hebben dezelfde
functie als in fig. 61.

eigenschappen verkregen kunnen worden (onderdrukking van het effect
van de secundaire emissie en vergroting van de inwendige weerstand).
Een dergelijke buis, die dus vijf roosters en in totaal zeven electroden
telt, wordt een heptode genoemd. Een combinatie hiervan met een
triode, die als oscillator kan fungeren, noemt men een triode-heptode.
Het schema van dit huistype is in fig. 64 voorgesteld. De werking
van een triode-heptode behoeft na de uiteenzetting omtrent de hexode
geen nadere verklaring.
Er bestaat ook een huistype met vijf roosters, dat zonder afzonderlijke
oscillator kan worden gebruikt en dat dus niet met een triode wordt
samengebouwd. Men duidt een dergelijke buis meestal aan met de
Amerikaanse benaming: pentagrid. In fig. 65 is de schakeling van
een dergelijke buis als zelfoscillerende mengbuis getekend. Het eerste
en tweede rooster worden geschakeld op dezelfde wijze als het rooster
en de anode van een triode-oscillator (hfdst. VII). In de leiding naar
het tweede rooster is daarom een zg. terugkoppelspoel opgenomen.
Het tweede rooster, dat aan een positieve spanning wordt aangesloten,
is zodanig geconstrueerd, dat het wel een gedeelte van de electronenstroom, die van de kathode uitgaat, „opvangt”, doch dat de spanning
op dit rooster de sterkte van de verder doorgaande electronenstroom
weinig beïnvloedt. Op het tweede rooster volgt het derde rooster,
dat eveneens op een positieve spanning wordt gebracht en als schermrooster dienst doet. Het vierde rooster verkrijgt ten opzichte van de
kathode een kleine negatieve spanning. Tussen het derde en vierde
rooster zal zich dus weer een electronenwolk (virtuele kathode) vormen,
waarvan de dichtheid in het rhythme van de oscillatorspanning fluctueert. Het vijfde rooster is weer een schermrooster, dat op een posi
tieve spanning wordt gebracht. Het stelsel: virtuele kathode—vierde
rooster—vijfde rooster—anode functionneert nu weer op dezelfde
wijze als een tetrode, waarbij echter het emitterend vermogen van de
virtuele kathode door de oscillatorspanning op het eerste rooster
Radiotechniek II — 16

242

IV. 1.3-5

wordt beïnvloed. De grootte van de anodestroom wordt dus zowel
door de spanning op het eerste als door die op het vierde rooster
„gestuurd" en in deze stroom zullen dus weer wisselstroomcomponenten voorkomen, waarvan de frequenties gelijk zijn aan de som en
het verschil van de frequenties van de spanningen op de beide ge
noemde roosters. Door middel van trillingskring III wordt een wissel
spanning met de verschilfrequentie verkregen, die als middenfrequentspanning verder wordt versterkt.
Daar zich tussen vijfde rooster en anode geen keerrooster bevindt,
zal de spanning aan dit rooster altijd lager dienen te zijn dan de
anodespanning. Daar derde en vijfde rooster inwendig met elkaar zijn
verbonden, geldt dit eveneens voor het derde rooster.
4. De octode
Het spreekt haast vanzelf, dat men heeft getracht, de eigenschappen
van het laatstbeschreven zelfoscillerende heptodetype te verbeteren
door tussen het vijfde rooster en de anode een keerrooster aan te
brengen. Het „tetrodekarakter” van het stelsel: virtuele kathode—
vierde rooster—vijfde rooster—anode is hierdoor gewijzigd in een
„penthodekarakter”, waardoor de reeds beschreven voordelen worden
bereikt (onderdrukking van de secundaire emissie, grotere inwendige
weerstand en hierdoor grotere conversieversterking). Het huistype, dat
nu is ontstaan, telt dus zes roosters en heeft in totaal acht electroden.
Het wordt octode genoemd.
In fig. 66 is de schakeling van een octode getekend. Ook hier zijn het
derde en vijfde rooster inwendig reeds met elkaar verbonden. Het
zesde rooster is binnen de ballon verbonden met de kathode (evenals
dit met het derde rooster bij een penthode vaak het geval is). De
verdere schakeling zal na het hierboven omtrent de heptode be
schrevene geen nadere verklaring behoeven.
5. De diode
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Fig. 66. Schakelschema voor een octode.
De kringen I, II en III hebben dezelfde
functie als in fig. 61.

De meest gebruikte typen
mengbuizen in normale
ontvangtoestellen zijn de
triode-hexode, de triodeheptode en de octode. Bij
de ontvangst van korte
golven doen zich bij
deze buizen verschillende
moeilijkheden voor, die
we onder L nader zullen
beschrijven.
Door verbeterde con-
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Fig. 67. Principeschema
van een diode als mengbuis.

vao

Eosc.
structies heeft men deze
bezwaren voor een groot
deel weten op te heffen,
doch wanneer men een
mengbuis moet gebruiken
bij zeer hoge frequenties,
bv. hoger dan ongeveer
30 MHz (d.w.z. golf Fig. 68. Door het toepassen van een grote
lengten kleiner dan 10 m), negatieve anodespanning Vao en een grote
oscillatorspanning Eosc ontstaan in een diode
brengt toch het gebruik
korte „stroomstoten".
van de bovengenoemde
huistypen zovele moeilijkheden mede, dat men vaak bij de ontvangst van
zeer korte golven het eenvoudigste huistype gebruikt, nl. de diode.
Hoewel de diode het oudste buistype is, is men deze buis pas als
mengbuis gaan gebruiken toen bij de ontvangst van zeer hoge fre
quenties de moeilijkheden met andere huistypen te groot werden. De
reden hiervoor is, dat men een diode door de kromming van de karak
teristiek wel als mengbuis kan gebruiken, doch geen conversieversterking
kan bereiken. De verkregen middenfrequente spanning is dus altijd
kleiner dan de hoogfrequente signaalspanning.
Het principe van de schakeling van een diode als mengbuis is in
fig. 67 geschetst. Tussen anode en kathode van de diode staan zowel
de oscillatorspanning als de h.f. signaalspanning. De eerste bedraagt
in de regel enige volts, terwijl de laatste meestal ten hoogste
enkele millivolts is (soms slechts enkele microvolts). Door de gelijkrichtende werking van de diode zal nu de anode ten opzichte van de
kathode een negatieve spanning krijgen, die bijna gelijk is aan de
amplitude van de oscillatorspanning op dezelfde wijze als bij de in
hfdst. VI beschreven diodedetectie. Telkens wanneer de momentele
waarde van de oscillatorspanning groter wordt dan de genoemde
gelijkspanning vloeit in de diode een korte „stroomstoot''. De tijd,
gedurende welke stroom vloeit, is dus klein ten opzichte van de
trillingstijd van de oscillatorspanning. Een en ander is verduidelijkt in
fig. 68, waarin behalve de diodekarakteristiek ook de grafiek van de
oscillatorspanning is aangegeven. De gelijkspanning op de diode is Vao.
Op de reeds bekende manier is nu de grafiek voor de anodestroom
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geconstrueerd. We zien hierin het genoemde feit, dat de anodestroom
vloeit in de vorm van korte „stroomstoten”. Daar behalve de oscillatorspanning ook nog de h.f. spanning op de diode staat, zal de grootte
van deze stroomstoten mede door deze laatste spanning worden beinvloed. In de anodestroom ontstaat nu een wisselstroomcomponent
met een frequentie, die gelijk is aan het verschil van de frequenties
van h.f.- en oscillatorspanning. Doordat in de keten een op deze
frequentie afgestemde kring is opgenomen, wordt een middenfrequente
spanning verkregen, die verder wordt versterkt. Men kan bewijzen, dat,
wanneer de tijdsduur van iedere stroomstoot zeer klein is ten opzichte
van de trillingstijd van de oscillatorspanning, de bereikbare conversieversterking tot i kan naderen. In werkelijkheid zal zij altijd kleiner
dan i zijn.

J
COMBINATIEBUIZEN
In de regel bestaat een radiobuis uit een ballon, waarin één electrodensysteem (triode, penthode enz.) is ingesmolten. In sommige gevallen
wordt echter meer dan één electrodensysteem in een ballon ge
monteerd. We maakten hiermede reeds kennis bij de triode-hexode en
de triode-heptode, waarbij in één ballon twee systemen zijn ingebouwd,
nl. een hexode of heptode, die be
stemd is als mengbuis en een triode,
die als oscillatorbuis kan worden
gebruikt (soms worden deze buizen
ook op andere wijze toegepast).
Men heeft wel eens alle buizen, die
in een ontvangtoestel worden ge
bruikt, tezamen in één ballon ge
bouwd, doch deze methode heeft
nooit veel opgang gemaakt, hoofdzakelijk omdat bij een defect in één
der systemen het geheel waardeloos
werd. Toch worden tegenwoordig
nog wel buizen gebruikt, die meer
dan één electrodensysteem bevatten.
Behalve de reeds genoemde triodehexode en -heptode beperken zich
echter de meest voorkomende typen
tot trioden of penthoden, waarbij één
Fig. 69. Electrodensysteem van de of twee diodes zijn ingebouwd. Dit
PhiUps-duo-diode-tnode EBC 3, inbouwen van één of twee diodes in
waarnaast een complete- buis. De
• ,
r
. , ,
.
beide diodes zijn zichtbaar onder
triode of penthode betekent nl.
het electrodensysteem van de triode. geen grote complicatie, daar men voor
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Fig. 70. a. Schemafiguur voor een duo-diodetriode. b. Idem voor een duo-diode-penthode.

Fig. 71. a. Duo-diode met
gemeenschappelijke kathode;
b. Duo-diode met gescheiden
kathodes.

het geheel slechts één kathode gebruikt. De diodes zijn nl. zeer klein.
In de regel bestaan de anodes hiervan uit smalle metalen ringetjes,
die het onderste gedeelte van de kathode omgeven. In fig. 69 is het
electrodensysteem van een duo-diode-triode voorgesteld. De beide
diodes zijn onderaan zichtbaar. Fig. 70a en b stellen de schemafiguren voor van een duo-diode-triode en een duo-diode-penthode.
De beide diodes worden in de regel gebruikt voor detectie en auto
matische sterkteregeling. Het triodegedeelte van een duo-diode-triode
is bestemd om te worden gebruikt als laagfrequentversterkerbuis. Bij
de duo-diode-penthode komen twee typen voor, nl. een penthode,
die bestemd is om als middenfrequentversterkerbuis te worden toe
gepast, terwijl ook in sommige penthode-eindbuizen twee diodes zijn
ingebouwd. Een nadere beschrijving hiervan wordt gegeven in Deel 3,
hfdst. IV.
Er zijn ook huistypen in gebruik, waarin uitsluitend twee diodes
zijn ondergebracht, die evenals de hierboven genoemde voor detectie
en automatische sterkteregeling zijn bestemd. Hierbij komen twee
uitvoeringsvormen voor, nl. één, waarbij de beide diodes gezamenlijk
één kathode hebben en één, waarbij voor iedere diode een afzonderlijke
kathode is aangebracht (fig. 71a en b). Voor een bepaalde schakeling,
die voor detectie en automatische sterkteregeling wel wordt toegepast
(zie Deel 3, hfdst. IV, I) zijn drie diodes nodig. Een speciaal hier
voor geconstrueerde buis bevat dan ook drie diodes, die één gemeen
schappelijke kathode hebben.
Samenbouw van twee electrodensystemen in één ballon wordt ook
vaak toegepast bij buizen, die bestemd zijn om te worden gebruikt in
balansschakelingen (zie hfdst. V). Daar hiervoor twee gelijke buizen
nodig zijn, wordt natuurlijk een belangrijke ruimtebesparing verkregen
door twee gelijke electrodensystemen in één ballon te monteren. Zo
zijn buizen in de handel, die twee triode-systemen of twee penthodesystemen bevatten, bestemd om te worden gebruikt als eindbuis,
terwijl ook voor versterking bij zeer hoge frequenties balansbuizen in
aanmerking komen (zie onder K, 4).
Voor zeer goedkope ontvangtoestellen bestaat nog een huistype,
waarbij een triode en een penthode in één ballon zijn tezamengebouwd.
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Hierbij is de triode bestemd om te worden gebruikt als laagfrequentversterkerbuis en de penthode als eindbuis.
Tot de combinatiebuizen dienen ook te worden gerekend de gelijkrichtbuizen voor dubbelfasige gelijkrichting (zie onder B, 3), waarbij
immers twee diodes in één ballon zijn ondergebracht.

K
BUIZEN VOOR ZEER HOGE FREQUENTIES
1. Moeilijkheden bij het gebruik van „normale" buizen
bij zeer hoge frequenties
In het voorgaande werd uiteengezet, op welke wijze een radiobuis
als versterker van wisselspanningen kan worden gebruikt. Het principe,
waarop dit berust, is, dat de sterkte van de electronenstroom, die
zich van kathode naar anode beweegt, wordt „gestuurd" door de
spanning op een rooster, dat tussen de beide eerstgenoemde electroden
is geplaatst. Bij deze behandeling van de werking van een radiobuis
werden stilzwijgend enige verwaarlozingen gemaakt, die wij thans ter
sprake willen brengen, omdat zij bij hoge frequenties een belangrijke
rol spelen. Deze nog niet behandelde feiten zijn de volgende:
1. Zoals iedere geleider hebben de verbindingen van de electroden
naar de aansluitpennen, evenals deze pennen zelf, een zekere zelfinductie. Hoewel deze klein is, kan de reactantie hiervan (coL) bij
Zeer hoge frequenties niet meer worden verwaarloosd.
2. De bovengenoemde verbindingen hebben ten opzichte van elkaar
een bepaalde wederzijdse inductie.
3. Evenals iedere combinatie van geleidende voorwerpen hebben de
verschillende electroden van een radiobuis ten opzichte van elkaar een
bepaalde capaciteit. Hoewel deze klein is kan de reactantie hiervan
(1 /(oC) bij zeer hoge frequenties niet als oneindig
groot worden beschouwd.
In fig. 72 is de zelfinductie van de verbindingsleidingen naar de electroden van een triode duide
lijkheidshalve aangegeven door in deze leidingen
spoelen te tekenen (in werkelijkheid zijn deze
draden zo kort en recht mogelijk). Bovendien zijn
de onderlinge electrodencapaciteiten door conden
satoren aangeduid.
4. De electronen hebben, om van de kathode de
Fig. 72.
Triode, waarbij de anode te bereiken, een zekere tijd nodig. Hoewel
inwendige
zelf- deze tijd zeer klein is, is hij bij zeer hoge frequen
inducties en capa
citeiten zijn aan ties niet meer te verwaarlozen ten opzichte van de
trillingstijd van de roosterwisselspanning.
geven.
%
*
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5. In de materialen, die zich tussen de verschillende aansluitpennen
en toevoerdraden bevinden (de glaswand en bij oude huistypen ook
een huls van kunsthars) treden energieverliezen op, die bij hogere
frequenties groter worden. Ook de weerstand van de aansluitpennen
en van de verbindingsdraden met de electroden gaat bij hoge
frequenties een belangrijke rol spelen. Immers ten gevolge van het
huideffect (skineffect) neemt deze weerstand met hoger wordende
frequentie toe.
De zelfinductie en wederzijdse inductie van de toevoerleidingen, de
electrodencapaciteiten, de electronenlooptijden en de energieverliezen
in de gebezigde materialen zijn oorzaak van de volgende verschijnselen,
die het gebruik van „normale” buizen bij zeer hoge frequenties in
de weg staan:
a.
b.
c.
d.

Vermindering van de ingangsimpedantie.
Vermindering van de uitgangsimpedantie.
Wijziging van de terugwerkingsreactantie.
Fasedraaiing en schijnbare vermindering van de steilheid.

Speciaal in meerroosterbuizen zullen door het grotere aantal elec
troden en toevoerleidingen de optredende verschijnselen soms zeer
ingewikkeld zijn en een volledige beschrijving van het gedrag van deze
buizen bij zeer hoge frequenties leidt dan ook tot uitvoerige be
rekeningen. Wij zullen daarom hier volstaan met de voornaamste feiten
te vermelden, die tot de hierboven genoemde verschijnselen leiden.
a. Vermindering van de ingangsimpedantie
Het stuurrooster heeft ten opzichte van de andere electroden en wel
hoofdzakelijk ten opzichte van de kathode een zekere capaciteit.
Wordt nu de spanningsbron, die de te versterken wisselspanning
levert, tussen rooster en kathode aangesloten, dan wordt deze dus als
het ware met een condensator belast en zal een bepaalde wisselstroom
leveren. Is deze condensator volkomen verliesvrij, dan zal de stroom
90° voorijlen ten opzichte van de spanning en de spanningsbron be
hoeft geen energie te leveren. Bij lage frequenties is deze toestand
practisch wel aanwezig. Door aan het rooster een negatieve gelijk
spanning te geven voorkomt men nl. het ontstaan van roosterstroom
en de enige energieverliezen, die optreden, zijn te wijten aan het
feit, dat de materialen, waaruit de buis is opgebouwd, niet verliesvrij
zijn. Tussen de aansluitpennen bevindt zich de glazen buiswand en
bovendien soms een huls van kunsthars, waarin diëlectrische verliezen
optreden. Ook de weerstand van de aansluitpennen en van de ver
bindingsdraden tussen deze pennen en de electroden veroorzaakt
enig energieverlies. De bron van de roosterwisselspanning is dus niet
alleen met een capaciteit, doch ook met een weerstand belast. In het
hierna volgende zullen wij de capaciteit van het stuurrooster ten
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opzichte van de andere electroden aanduiden als de ingangscapciciteit
en de overeenkomstige weerstand als de ingangsweerstand. (Men verwarre
dus niet de uitdrukking „ingangsweerstand” en „inwendige weerstand.)”
In fig. 73 zijn de capaciteit en de weerstand tussen stuurrooster en
kathode voorgesteld door Cgk en /?gk, die gestippeld zijn getekend,
om niet de indruk te wekken, dat aan de electroden een extra conden
sator en weerstand zijn aangesloten. Het blijkt nu, dat bij lage fre
quenties #gk zo groot is ten opzichte van de reactantie van Cgk, dat
/?gk wel kan worden verwaarloosd en dus de ingangsimpedantie van de
buis door een capaciteit kan worden voorgesteld. Bij zeer hoge fre
quenties wordt echter de weerstand i?gk zeer veel kleiner, terwijl
bovendien een schijnbare vergroting van Cgk optreedt.
Als eerste oorzaak van dit verschijnsel noemen we de zelfinductie
van de kathodeleiding. In fig. 74 is nogmaals een triode voorgesteld,
waarin van de hiervóór genoemde zelfinducties en capaciteiten alleen
Lk en Cgk zijn getekend. Wordt nu aan het rooster een wisselspanningsbron eg aangesloten, dan zal in de buis een bepaalde anodewisselstroom vloeien, die in fase is met de roosterwisselspanning. Deze
stroom doorloopt Lk en doet hierop een wisselspanning ontstaan,
die ten opzichte van de stroom 90° in fase voorijlt. Ten gevolge van
deze wisselspanning zal nu door Cgk een wisselstroom vloeien (z),
die, als men de in de figuur met een pijl aangegeven richting als
positief beschouwt, ten opzichte van de kathodewisselspanning 90°
naijlt. Deze laatstgenoemde stroom is dus in fase met de rooster
wisselspanning en de spanningsbron eg wordt dus schijnbaar met een
weerstand belast.
We zullen de ingangsweerstand bij benadering berekenen voor een frequentie
die nog zo laag is, dat de wisselspanning op Lk nog klein is t.o.v. L8. Daar
deze beide wisselspanningen bovendien een faseverschuiving van 90° vertonen
is de wisselspanning tussen rooster en kathode practisch gelijk aan Lfi. De
anodewisselstroom zal dus zijn SEe, dus de spanning op Lk zal bedragen:
Lk = S Er j co Lk. De wisselstroom, die door C8k vloeit is nu:
I = Eg Lk j m Cgk = Eg {j co Cgk T Sco2 Lk Cgk).

R9k

S r'

Nl.-VL

\p9k

Fig. 73. Triode, waarbij de rooster-kathodeimpedantie is aangegeven als de parallelschakeling van een
condensator Cgk en een
weerstand i?gk.

Fig. 74. De zelfinductie
van de kathodeleiding Lk
en rooster-kathode-capaciteit Cgk veroorzaken een
belangrijke vermindering
van de ingangsweerstand
bij hoge frequenties.

Fig. 75. De zelfinducties
van rooster- en kathodeleidingen Ls en Lk zijn
oorzaak van een schijn
bare vergroting van de
rooster-kathode-capaciteit
bij zeer hoge frequenties.
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De spanningsbron Lg is dus schijnbaar belast met een impedantie, die bestaat
uit een parallelschakeling van een reactantie 1 //co Cgk en een weerstand:
1

(61)
R Lk = 5 co2 Lk Cgk
We zien dus dat deze weerstand omgekeerd evenredig is met het kwadraat van
de frequentie en bij zeer hoge frequenties (bv. golflengten beneden 10 m) kan
R Lk zo klein worden, dat hierdoor bij het gebruik van de buis moeilijkheden
kunnen ontstaan.
Voor frequenties, die zo hoog zijn dat de hierboven ingevoerde benadering
(£k< <Lr) niet meer geldt, is uiteraard de hier weergegeven benaderde be
rekening niet meer geldig, doch ook uit een meer volledige berekening volgt
het feit, dat door de zelfinductie van de kathodeleiding de ingangsweerstand
van een buis met toenemende frequentie snel afneemt.
De zelfinductie Lk is ook een oorzaak van de schijnbare vergroting
van de ingangscapaciteit, die bij zeer hoge frequenties optreedt.
Behalve Lk speelt ook de zelfinductie van de roosterleiding Lg hierbij
een rol. Deze beide zijn in serie geschakeld met Cgk en dit geheel
vormt dus een seriekring (fig. 75). Is de frequentie, waarbij men
de buis wil gebruiken, zo hoog, dat de genoemde kring hiermede in
resonantie is, dan zal de buis slechts een zeer geringe ingangsimpedantie hebben. Voor frequenties, die slechts weinig lager zijn
dan deze resonantiefrequentie, zou het geheel zich voordoen als een
zeer grote ingangscapaciteit (immers ook hiervan is de impedantie
zeer klein). Doch ook wanneer de frequentie nog niet zo hoog is
treedt reeds een schijnbare vergroting van de ingangscapaciteit op,
die het gebruik van de betreffende buis bij zeer hoge frequenties
kan belemmeren.
De reactantie van de serieschakeling van Cck, Lk en Le is bij een cirkelfrequentie co:
1
(
4- j co (Lk + Lg) =
j co Cgk
j co Cgk
Hierin is cor de resonantiecirkelfrequentie:

Z

co-

)

(62)

1

cor = - ,----------- -----V Cgk (Lk
Lg)
We zien uit (62), dat de schijnbare capaciteit gelijk is aan:
Cgk
C'gk =
co2

(63)

I —

cor2
Deze wordt dus groter bij toenemende waarde van co, totdat voor co = cor de
waarde van C'gk oneindig groot is. Wordt co nog groter, dan is
co (Lk + Lg) > —

1

en heeft de buis een ingangszelfinductie.
Als tweede oorzaak van de vermindering van de ingangsimpedantie
bij zeer hoge frequenties vermelden we de looptijd der electronen.
De electronen, die onderweg zijn van de kathode naar de anode, doen
door influentie in de draden van het stuurrooster een positieve lading
ontstaan. Voor ieder electron wordt deze influentielading groter,
als het electron het rooster nadert en kleiner, als het, na het pas-
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seren van het rooster, zich weer hiervan verwijdert. De totale
influentielading hangt natuurlijk ook af van het totaal aantal electronen, dat zich in de nabijheid van het rooster beweegt, dus van
de anodestroom.
Staat nu op het rooster een wisselspanning, dan varieert de anode
stroom, dus ook het aantal zich in de nabijheid van het rooster be
vindende electronen, periodiek. Hierdoor ondergaat ook de influentie
lading een periodieke wijziging en de aan het rooster aangesloten
wisselspanningsbron zal een bepaalde wisselstroom moeten leveren om
deze ladingsvariatie tot stand te kunnen brengen. Het is alsof tussen
het rooster en de „electronenwolk” (de zg. ruimtelading), in de nabij
heid hiervan, een condensator aanwezig is, die periodiek wordt ge
laden en ontladen. Is nu de anodewisselstroom, dus ook de wisselende
ruimtelading, volkomen in fase met de roosterwisselspanning, dan zal
de stroom, die deze denkbeeldige capaciteit periodiek laadt en ont
laadt, ten opzichte van de roosterwisselspanning 90° voorijlen. Het
effect van de zich in de nabijheid van het rooster bevindende ruimte
lading is dus dan een schijnbare vergroting van de ingangscapaciteit.
Dit is het geval, wanneer de frequentie van de roosterwisselspanning
niet zeer hoog is. Daar het bedrag, waarmede de ingangscapaciteit
schijnbaar toeneemt, afhangt van de anodestroom, zal bij het variëren
van de negatieve roosterspanning van een regelbuis een variatie van
de ingangscapaciteit optreden, die bij de meeste „normale" buizen
ongeveer 1 pF bedraagt. De grootste hinder van deze variatie van de
ingangscapaciteit wordt ondervonden bij de bouw van versterkerschakelingen voor hoge frequenties (zie hfdst. V).
Doordat de electronen een zekere tijd nodig hebben om zich in de
buis van kathode naar anode te bewegen is bij hoge frequenties de
anodewisselstroom niet meer in fase met de roosterwisselspanning.
De ruimtelading in de nabijheid van het rooster zal dus ook ten opzichte
van de roosterwisselspanning naijlen en de stroom, waardoor de
schijnbare capaciteit tussen rooster en ruimtelading periodiek wordt
geladen en ontladen, zal ten opzichte van de roosterwisselspanning
niet meer 90° voorijlen, doch een component bevatten, die in fase
met de spanning is. Dit betekent dus, dat de bron van de rooster
wisselspanning schijnbaar met een weerstand is belast. Daar de anode
stroom meer naijlt ten opzichte van de roosterwisselspanning naar
mate de frequentie hoger wordt, zal dit effect bij hogere frequenties
steeds meer merkbaar worden.
Over de grootte van de ingangs\yeerstand, die door de looptijd der electronen
ontstaat, kunnen ook berekeningen worden uitgevoerd. We zullen deze hier
niet weergeven, doch volstaan met het vermelden van enkele resultaten hiervan.
Het is gebleken, dat de electronen voor het afleggen van de afstand kathodestuurrooster een belangrijk grotere tijd nodig hebben dan voor de afstand
stuurrooster—anode. Dit komt, doordat de electronen, nadat ze het stuurrooster zijn gepasseerd, door de aantrekkende kracht van de anode, en even
tueel het schermrooster, sterk worden versneld. Om een indruk te geven van
de grootte van de electronenlooptijd, zij hier vermeld, dat in de Philips-buis
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AF 7 de electronen in 0,8 X io-0 sec van de kathode het stuurrooster bereiken.
Voor de ingangsweerstand Ru die het gevolg is van de electronenlooptijd,
heeft men berekend:
20

Ri =

S Ü)~ Tkg2

(64)

Hierin is S de steilheid van de buis in A/V, a> de cirkelfrequentie van de roosterwisselspanning en Tkg de looptijd der electronen van kathode tot stuurrooster.
Ook de weerstand Ry is dus omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
frequentie.
Als derde oorzaak van het kleiner worden van de ingangsimpedantie
van een buis bij hoge frequenties vermelden wij nog de materiaalverliezen. Gelijk hiervóór reeds werd vermeld, bestaan deze uit de
diëlectrische verliezen in het materiaal, dat zich tussen de aansluitpennen en verbindingsdraden bevindt en de energieverliezen, die ont
staan, doordat de pennen en verbindingsdraden een bepaalde weer
stand hebben, die bij hogere frequenties groter wordt door het bekende
huideffect (skineffect). Ook de diëlectrische verliezen nemen bij hogere
frequenties toe. Daar deze energieverliezen, voor zover het de roosteraansluiting betreft, door de bron van de roosterwisselspanning moeten
worden geleverd, betekent dit bij hoge frequenties een verkleining
van de ingangsweerstand (immers bij constante spanning is de door
een spanningsbron geleverde energie omgekeerd evenredig met de
belastingsweerstand).
In de practijk treden de drie hierboven genoemde oorzaken van ver
mindering van de ingangsweerstand gelijk
tijdig op. De totale ingangsweerstand wordt
nu gevormd door de parallelschakeling van
de drie weerstanden, die hierboven werden
genoemd. In fig. 76 is dit voor een penthode
geschetst. De drie weerstanden RLk> R\en Rm
zijn hier gestippeld getekend om aan te geven,
dat hier niet is bedoeld, dat „normale"
weerstanden tussen rooster en kathode zijn
geschakeld. Parallel met deze drie weer Fig. 76. De ingangsimpe
van een radiobuis
standen bevindt zich de ingangscapaciteit C{. dantie
bestaat bij hoge frequen
Als voorbeeld willen wij nog vermelden, dat ties uit de ingangscapaci
van de Philips-penthode AF 7 de ingangs teit Cj en een weerstand,
weerstand bij een golflengte van 4 m 2900 Q die uit drie parallel ge
schakelde delen bestaat.
bedraagt.
i?Lk> ingangsweerstand,
veroorzaakt door de zelfb. Verkleining van de uitgangsimpedantie
inductie van de kathodeleiding; Rlt ingangsweer
Wordt een radiobuis gebruikt bij niet bij stand, veroorzaakt door de
der electronen;
zonder hoge frequenties, dan kan men deze looptijd
Rm, ingangsweerstand,
ten opzichte van de in de anodeketen opge veroorzaakt door energie
nomen schakelelementen beschouwen als een verliezen in de materialen.
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wisselspanningsgenerator met een inwendige impedantie, die bestaat
uit de parallelschakeling van de inwendige weerstand, zoals die onder
B, 5 werd gedefinieerd, en de capaciteit, die de anode heeft ten
opzichte van de andere electroden. (Voor nadere bijzonderheden
omtrent dit vervangingsschema van een versterkerbuis verwijzen wij
naar hfdst. V.) In fig. 77 zijn ter vergelijking de beide schakelingen
getekend. Het blijkt nu, dat bij hoge frequenties de inwendige impe
dantie van de generator, waardoor men zich een buis vervangen kan
denken, kleiner wordt en wel wordt de weerstandscomponent kleiner
en de capaciteit, die zich hieraan parallel bevindt, groter. We zullen
hierna, naar analogie met de hiervóór gebezigde uitdrukking „ingangsweerstand” en „ingangscapaciteit” spreken van de uitgangsweerstand
en de uitgangscapaciteit van een buis.
Bij lage frequenties is dus de uitgangsweerstand gelijk aan de in
wendige weerstand, zoals die in het voorgaande werd gedefinieerd en
die door een meting met gelijkstroom kan worden vastgesteld.
De belangrijkste oorzaak van het kleiner worden van de uitgangs
weerstand is de wederzijdse inductie tussen de kathodeleiding en de
leiding naar het laatste rooster.
In fig. 78 is een penthode getekend, waarin de wederzijdse inductie
Mkg3 is aangegeven tussen de verbindingsdraden naar de kathode en
naar het derde rooster, terwijl tevens de capaciteit C aga van de anode
naar het derde rooster in de figuur is getekend.
Staat tussen anode en kathode een bepaalde wisselspanning, dan zal
door C ag.3 een wisselstroom vloeien, die 90° voorijlt ten opzichte
van de anodewisselspanning. Deze wisselstroom vloeit door de aansluitdraad van het derde rooster en ten gevolge van de wederzijdse
inductie Mkg3 wordt op de kathode een wisselspanning geïnduceerd,
die 90° in fase voorijlt ten opzichte van de stroom door C ag3* De

Caga
Ra
Ra'
Lg3

%
(a

(b

Fig. 77. Ten opzichte van een in de
anodeketen opgenomen weerstand i?a kan
een versterkerbuis (a) vervangen worden
door een spanningsbron g Vg (g = versterkingsfactor), waarvan de inwendige
weerstand gelijk is aan de inwendige
weerstand i?i van de buis, terwijl parallel
hiermede de anodecapaciteit Ca is ge
schakeld.

V4

f

Mkga

Fig. 78. De wederzijdse inductie Mkg3 tussen de leidingen
naar de kathode en het derde
rooster veroorzaakt in combi
natie met de capaciteit C ag3
tussen anode en derde rooster
een vermindering van de uit
gangsweerstand.
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wisselspanning op de kathode is dus in tegenfase met de anode
wisselspanning. Daar een wisselspanning op de kathode op de anodestroom hetzelfde effect heeft als een roosterwisselspanning met tegen
gestelde fase (immers de anodestroom wordt gestuurd door het span
ningsverschil tussen rooster en kathode), zal nu een anodewisselstroom
ontstaan, die in fase is met de anodewisselspanning en het effect
hiervan is hetzelfde alsof tussen anode en kathode een weerstand is
geschakeld.
De grootte van deze weerstand kan als volgt worden berekend.
De stroom, die bij een anodewisselspanning Vzw door Cac3 vloeit, is:
V.iw j co Ckg3 ( aannemende dat co Lg3 << —^— )•
\
co Cag3
zodat op de kathode een spanning wordt geïnduceerd, die gelijk is aan
j M -Mkg3 (Vaw j co Cag3) = — coi Mkg3 Cag3 Vaw.
Deze spanning heeft op de anodestroom hetzelfde effect als een roosterwissel
spanning - co2 Mkg3 Cag3 Vaw, zodat de anodewisselstroom, die hierdoor ont
staat, zal zijn:
/aw

5 o- Mkg3 Cag3 7aw

De uitgangsweerstand ten gevolge van het hier beschreven effect is dus:
Vaw _ __ 1
Ruk
........ (65)
/aw
S o)2 -Mkg3 Cag3
Ook deze weerstand is dus omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
frequentie.
Behalve in penthodes kan het hierboven beschreven verschijnsel
natuurlijk ook in andere huistypen optreden. Bovendien kunnen nog
andere capaciteiten, zelfinducties en wederzijdse. inducties een rol
spelen, zodat de verschijnselen soms vrij ingewikkeld zijn.
Een tweede oorzaak van de verkleining van de uitgangsweerstand
zijn weer de matertaalverliezen in de buis, en wel de diëlectrische
verliezen in de materialen tussen de aansluitpennen en de weerstand
van pennen en verbindingsdraden, die bij hoge frequenties een belang
rijke rol kunnen spelen.
Voor het gebruik van een buis bij zeer hoge frequenties is het niet
alleen van belang, dat de uitgangsweerstand zo groot mogelijk is,
doch dient tevens de uitgangscapaciteit zo klein mogelijk te zijn.
Het blijkt nu echter, dat juist bij deze frequenties een schijnbare
vergroting van de uitgangscapaciteit optreedt en wel hoofdzakelijk
ten gevolge van de zelfinductie van de leiding naar het laatste rooster.
In fig. 78 is deze voor een penthode met Lg3 aangegeven. De uit
gangscapaciteit wordt hoofdzakelijk gevormd door de capaciteit tussen
anode en laatste (hier dus het derde) rooster Cag3.
Is de frequentie bijna zo hoog, dat tussen Cag3 en Lg.3 serieresonantie
optreedt, dan zal het geheel zich voordoen als een zeer grote uit
gangscapaciteit. Doch ook wanneer de frequentie niet zo hoog is zal
reeds een schijnbare vergroting van de uitgangscapaciteit optreden,
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Ck\!r-r-rS
'Liü
Fig. 79. De uitgangsimpedantie
van een radiobuis bestaat bij
hoge frequenties uit de uitgangscapaciteit Cu en een weerstand,
die uit drie parallel geschakelde
delen bestaat. R\, de „normale"
inwendige weerstand; i?uk, de
uitgangsweerstand, veroorzaakt
door de wederzijdse inductie
van de leidingen naar kathode
en laatste rooster; i?Um, de
uitgangsweerstand, veroorzaakt
door energieverliezen in de ma
terialen.

die soms voor het gebruik van de be
treffende buis moeilijkheden kan ver
oorzaken.
De schijnbare uitgangscapaciteit, die ten
gevolge van Cag3 en Lg3 optreedt, kan worden
berekend op dezelfde wijze, als wij dit
hiervóór reeds voor de ingangscapaciteit
deden. We vinden dan:
Cag3
C'ag3 =
(66)
co2 >
o r2
waarin cor de cirkelfrequentie is, waarbij
resonantie tussen Cag3 en Lg3 ontstaat.

De uitgangsimpedantie van een radio
buis kan dus bij hoge frequenties
worden voorgesteld als een parallel
schakeling van drie weerstanden, nl.
de „normale" inwendige weerstand Ri,
een weerstand Ruk, die wordt veroor
zaakt door capaciteiten en wederzijdse inducties van electroden en aansluitleidingen en een weerstand i?um, die een gevolg is van de materiaalverliezen in de buis. In fig. 79 zijn deze weerstanden getekend en wel
gestippeld om aan te geven, dat in werkelijkheid hier geen weer
standen aanwezig zijn. Parallel hiermede bevindt zich de uitgangscapaciteit Cu van de buis.
c. Wijziging van de terugwerkingsreactantie
Tussen de aansluitpen van het stuurrooster en die van de anode is
steeds een zekere capaciteit aanwezig. Via deze capaciteit kan een
zekere terugwerking optreden van de versterkte wisselspanning aan de
anode op de schakelelementen, die aan het rooster zijn aangesloten.
Speciaal bij zeer hoge frequenties is het van veel belang, dat deze
capaciteit zo klein mogelijk is. (Een der voordelen van de tetrode
en penthode ten opzichte van de triode is, dat het schermrooster
als afscherming tussen anode en stuurrooster fungeert, zodat de
capaciteit tussen de laatstgenoemde electroden zeer klein is.) Het
blijkt nu, dat juist bij deze hoge frequenties een schijnbare vergroting
van de genoemde capaciteit optreedt, zodat de terugwerkingsreactantie
kleiner wordt, dus de terugwerking groter. De voornaamste oorzaak
hiervan is de zelfinductie van de leidingen naar anode en rooster.
In fig. 80 zijn deze met La en Lg aangegeven, terwijl de capaciteit
tussen anode en rooster met Cag is aangeduid. Is de frequentie bijna
zo hoog, dat tussen La, Lg en Cag serieresonantie optreedt, dan is
tussen de aansluitpennen van rooster en anode slechts een zeer
kleine reactantie aanwezig, wat overeenkomt met een zeer grote
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capaciteit. Doch ook als de frequentie nog niet 20 hoog is, treedt
reeds een schijnbare vergroting van de terugwerkingscapaciteit op.
Is de frequentie hoger dan de genoemde resonantiefrequentie, dan is
de terugwerkingsreactantie inductief. Deze neemt met toenemende
frequentie weer toe.
De reactantie van de serieschakeling van Cag, La en Lg is bij een cirkelfrequentie co:
Z = ^r- + j<o(U + Lg)=^- (1 —
(67)
]ojCag
JüjCag \
cor-/
Hierin is cor de resonantiecirkelfrequentie:
1

a/

Cag (La + Lg)
We zien dus uit (67), dat de schijnbare capaciteit Cag' gelijk is aan:
Cag
Cag' =

1 —

co2

(68)

cor2
Deze wordt dus groter bij toenemende waarde van co, totdat bij co = cor de
waarde van Cag' oneindig groot is. Wordt co nog groter, dan is
co (La + Lg) >

1

co Cag

en heeft de beschouwde buis een terugwerkingszelfinductie.
d. Fasedraaiing en schijnbare
vermindering van de steilheid
Bij zeer hoge frequenties is de anodewisselstroom niet meer in fase met de
tussen rooster en kathode aangelegde
wisselspanning. Het is dus alsof de
steilheid van de buis een zekere fasedraaiende werking heeft. Bovendien
ondergaat bij zeer hoge frequenties de
steilheid een schijnbare vermindering.
Als eerste oorzaak hiervan noemen wij
de zelfinductie van de kathodeleiding.
In fig. 81 is deze weer met Lk aange
duid. De anodewisselstroom doet op Lk
een wisselspanning E\,: ontstaan, die ten
opzichte van de anodestroom, dus ook
ten opzichte van de spanning tussen
rooster en kathode Zsgk> 90° in fase
voorijlt. De uitwendig aan de buis aan
gesloten spanning Eg is gelijk aan de som
van £gk en Lk en daar deze beide span
ningen niet in fase zijn, zal de anode
wisselstroom ook niet in fase zijn met Eg.

Fig. 80. De zelfinducties van
de leidingen naar rooster en
anode kunnen grote invloed
hebben op de terugwerkings
reactantie.

rz
e9k/
e9

Fig. 81. De wisselspanning ek,
die door de anodewisselstroom
ontstaat op de zelfinductie van
de kathodeleiding Lk, veroor
zaakt een fasedraaiing tussen
anodewisselstroom en roosterspanning Ee en tevens een
schijnbare vermindering van de
steilheid.
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Is de anodewisselstroom Iaw, dan is
= 7aw j co Lk- Bovendien is Jaw = S £ek
en
= £ek + £k* Uit deze drie vergelijkingen vinden we:
5
Iaw — Eg
(69)
i+/wLk 5
Hieruit blijkt, dat /aw een hoek cp naijlt ten opzichte van £g, zodanig, dat:
tg cp = co Lk S.
De modulus van de (nu complex voorgestelde) steilheid is:
5

\s'\= Vi + w2 L\ S-

(70)

(Hierin is dus 5 de „normale” uit metingen met gelijkstroom te bepalen steilheid.)
We zien dus, dat | S' | kleiner is dan S.

De tweede oorzaak voor de faseverschuiving van de anodestroom ten
opzichte van de roosterwisselspanning is gelegen in de looptijd der
electronen. Het spreekt wel van zelf, dat door een dergelijk „traagheidseffect” de anodestroom zeer snelle wisselingen van de wissel
spanning tussen rooster en kathode niet meer in fase kan volgen en
dat deze stroom zal naijlen. Bovendien wordt bij zeer hoge frequenties
de steilheid ook ten gevolge van de electronenlooptijd schijnbaar
kleiner. Deze vermindering van de steilheid wordt echter pas bij veel
hogere frequenties merkbaar dan de fasedraaiing.
Wij zullen thans enkele huistypen beschrijven, die zodanig zijn ge
construeerd, dat de hierboven beschreven moeilijkheden, die bij het
versterken van wisselspanningen met zeer hoge frequenties optreden,
zoveel mogelijk worden verminderd.
Zoals onder E werd beschreven waren de oudere huistypen voorzien
van een huls van kunsthars. Bovendien werden hierbij de aansluitdraden naar de electroden door middel van een „kneep" in de
ballon gevoerd (zie fig. 35). Deze draden waren hierdoor vrij lang
en hadden dus een tamelijk grote zelfinductie. Daar de draden in
de kneep zeer dicht bij elkaar lagen, was de capaciteit tussen deze
draden ook vrij groot. Deze buizen voldoen dan ook niet meer aan
de eisen, die tegenwoordig aan versterkerbuizen voor hoge frequenties
worden gesteld. Veel beter in dit opzicht zijn de moderne buizen,
waarbij alle doorvoerpennen in een glazen bodemplaat zijn geperst
(zie fig. 39 en 40). Er is dus geen kneep of huls aanwezig en de onderlinge
afstand der verbindingen naar de electroden is hierdoor veel groter.
Bovendien is hierbij de lengte dezer verbindingen veel kleiner dan
bij de oude constructie. Voor frequenties tot ongeveer 30 MHz (golf
lengten tot 10 m) kunnen buizen, die volgens dit principe zijn
geconstrueerd, zonder bijzondere moeilijkheden worden gebruikt.
Voor verschillende toepassingen der radiotechniek komen tegen
woordig veel hogere frequenties in aanmerking (golflengten kleiner
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dan 1 m, zelfs tot enkele cm). Hiervoor zijn huistypen geconstrueerd,
die door hun eigenschappen speciaal voor gebruik als versterkerbuis,
mengbuis of oscillatorbuis bij deze frequenties geschikt zijn. Van
enkele typen hiervan zullen wij een korte beschrijving geven.
2. Buizen met zeer kleine afmetingen
Een eerste vereiste voor buizen, die bij hoge frequenties moeten
worden gebruikt, is, dat de afmetingen der electroden en hun onder
linge afstanden zo klein mogelijk worden gemaakt. Immers kleinere
afmetingen verminderen de capaciteiten tussen de electroden, terwijl
bij kleinere afstanden tussen de electroden de looptijden der electronen kleiner worden. Men kan echter in deze richting niet te ver
gaan, want het verkleinen van de afmetingen brengt ook enkele be
zwaren mede. Allereerst wordt bij kleinere afmetingen van kathode en
anode de toelaatbare anodestroom geringer, waardoor ook de steilheid
kleiner wordt. Bovendien wordt de nauwkeurigheid, waarmede de
onderdelen moeten worden vervaardigd, veel groter, waardoor de
fabricage moeilijker en duurder wordt.
Men heeft echter toch door het verkleinen van de afmetingen buizen
kunnen construeren, die tot aanmerkelijk hogere frequenties kunnen
worden toegepast dan „normale'' buizen. In fig. 82 zijn als voor
beeld dergelijke buisjes afgebeeld. Naar hun vorm worden deze
buizen wel aangeduid met de naam eikelbuisjes. De aansluitpennen
zijn hierbij aan verschillende zijden van de ballon aangebracht, waar
door nog een belangrijke verkorting van de verbindingen naar de
electroden en een vergroting van de onderlinge afstanden hiervan is
verkregen.

Fig. 82. Enkele buisjes met zeer kleine afmetingen (zg. eikelbuisjes).
Vergelijk de afmetingen met de vingerhoed.
Radiotechniek II — 17
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3. Buizen met twee kathodeleidingen
Zoals in het voorgaande werd uiteengezet, ontstaan bij zeer hoge
frequenties verschillende moeilijkheden, doordat de anodewisselstroom
door de kathodeleiding vloeit, welke leiding een zekere zelfinductie
heeft. Wanneer men voorkomt, dat de anodewisselstroom door de
kathodeleiding vloeit, zijn ook verschillende van de beschreven be
zwaren aanmerkelijk gereduceerd. Een der methoden, waarop men dit
heeft weten te bereiken, is, dat men de kathode door middel van twee
afzonderlijke leidingen met twee doorvoerpennen door de glaswand
verbindt. De schakeling wordt nu zodanig uitgevoerd, dat de anode
wisselstroom door een dezer leidingen vloeit, terwijl de andere leiding
wordt gebruikt om de spanningsbron, die de te versterken spanning
levert, tussen rooster en kathode aan te sluiten. In fig. 83 is het
principe van de schakeling van een dergelijke buis met dubbele
kathodeleiding geschetst. De anodewisselstroom vloeit nu uitsluitend
door de rechter kathodeleiding. Er zal dus nu wel op de zelfinductie
Lk2 van deze leiding een wisselspanning ontstaan, doch doordat de
spanningsbron
via de linker leiding met de kathode is verbonden,
kan de wisselspanning op Lk2 geen spanning tussen rooster en kathode
doen ontstaan. Op deze wijze heeft men een aanzienlijke vergroting
van de ingangsweerstand van de buis
bij hoge frequenties kunnen bereiken.

rË\. I
©eg
L*2

Fig. 83. Principeschema van een
buis met twee kathodeleidingen.

Fig. 84. Schema van een Philipsduo-penthode EFF 50 voor zeer
hoge frequenties.

4. Balansbuizcn
Een andere methode om de nadelige
invloed van de zelfinductie van de
kathodeleiding te verminderen, is
het bouwen van twee electrodensystemen in één ballon, waarbij een
gemeenschappelijke kathodeleiding
aanwezig is. Worden deze beide electrodensystemen nu gebruikt in een
balansschakeling (zie hoofdstuk V),
dan zijn de anodewisselstromen in
de beide delen in tegenfase. Door
de gemeenschappelijke kathodelei
ding vloeit de som van beide wissel
stromen, dus in totaal zal in deze
leiding geen wisselstroom aanwezig
zijn, waardoor ook bij dit huistype
een belangrijke vergroting van de
ingangsimpedantie wordt verkregen.
In fig. 84 is het schema van een derge
lijke dubbele hoogfrequentpenthode
weergegeven.

k
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5. Inhaalbuizen
94
Bij de normale wijze, waarop vero
O
sterkerbuizen worden gebruikt,
93
£ I ±
=T= 11 O
„2*
O
zoals deze in de voorgaande para
9.
grafen werd beschreven, ontvangt
de electronenstroom zijn sterktevariatie in de ruimte tussen ka
"rthode en rooster. De electronen
Fig. 85. Principe van een inhaalverlaten de kathode met een zeer
buis. I. Ingangskring. II. Uitgeringe snelheid; hierdoor is de
gangskring.
looptijd van kathode tot stuurrooster vrij ,,groot”, wat één der oorzaken is van de moeilijkheden bij
het versterken van wisselspanningen met zeer hoge frequenties. Een
aanzienlijke verbetering kan men bereiken door een buis zodanig te
construeren, dat de electronen de ruimte, waarin de sterkte van de
stroom wordt geregeld, met een grote snelheid binnentreden. Men
heeft dit weten te bereiken door de te versterken spanning aan te
sluiten tussen twee roosters, die zich op enige afstand van de kathode
bevinden en beide ten opzichte van de kathode een positieve spanning
hebben. In fig. 85 zijn deze beide roosters met gx en g2 aangegeven.
De electronen treden nu de ruimte tussen deze roosters met een
grote snelheid binnen en hierdoor zal de looptijd tussen gx en g2
zeer veel kleiner zijn dan die tussen kathode en rooster van een nor
male buis. Tussen g: en g2 wordt nu de te versterken wisselspanning
aangesloten. (In fig. 85 is aangenomen, dat deze tussen de uiteinden
van de afgestemde kring I aanwezig is.) De wisselspanning tussen
gj en g2 zal nu niet, zoals de wisselspanning tussen stuurrooster en
kathode van een normale buis, de sterkte van de electronenstroom
regelen, die door de kathode wordt geëmitteerd. Wel heeft de spanning
tussen deze roosters invloed op de snelheid, waarmede de electronen
het tweede rooster passeren. Doordat dus deze snelheid periodieke
wijzigingen ondergaat, zullen na het passeren van g2 de snellere
electronen de langzamere inhalen en op enige afstand van het laatst
genoemde rooster zullen in de electronenstroom „verdichtingen” en
„Verdunningen” ontstaan. Meestal wordt nu de constructie zodanig
uitgevoerd, dat zich op enige afstand van gt en g2 een tweede roosterpaar, g3 en g4, bevindt, waarop de passerende, periodiek in dichtheid
variërende, electronenstroom een wisselspanning induceert. Tussen
g3 en g4 wordt een op de te versterken frequentie afgestemde trillingskring aangesloten, zoals in fig. 85 met II is aangegeven. Op deze
kring wordt de versterkte wisselspanning verkregen. Na het passeren
van het laatste rooster bereiken de electronen tenslotte de anode A.
Naar het principe, waarop een buis als hier is beschreven berust,
wordt dit huistype aangeduid als snelheidsmodulatiebuis of wel inhaalbuis. (Bij het woord „snelheidsmodulatie” moet men niet denken
aan een hoogfrequente trilling, die door een laagfrequente trilling

Lp
T*

F

'

2Óo IV. K.5-6
wordt gemoduleerd, doch aan een
gelijkstroom (namelijk de kathodestroom), die door de hoogfre
92
quente trilling tussen gx en g2
9!
wordt gemoduleerd.)
Daar de beide roosters g1 en g2
ten opzichte van de kathode een
r
positieve spanning hebben, moet
worden voorkomen, dat een groot
Fig. 86. Principe van een reflexiebuis. gedeelte van de electronen zich
naar deze roosters begeeft. Dit
wordt bereikt, door gl en g2 niet als eigenlijke roosters te con
strueren, doch als metalen ringen, waar de electronenstroom zich
als een smalle „bundel" doorheen beweegt. Deze „bundeling" van
de electronenstroom kan worden verkregen door het aanbrengen
van electrische of magnetische velden, volgens een methode, die veel
overeenkomst vertoont met die, welke bij kathodestraalbuizen wordt
toegepast (zie onder M.io).
Bij zeer hoge frequenties worden de trillingskringen I en II dikwijls
uitgevoerd als trilholten (zie hfdst. III.D), die soms, wegens de kleine
afmetingen, in de buis worden ingebouwd.
Door tussen de kringen I en II een terugkoppeling (zie hfdst. VII)
aan te brengen, kan een inhaalbuis ook als oscillatorbuis worden
gebruikt. Voor het gebruik als zodanig worden echter ook buizen
vervaardigd, die eveneens op het „inhaalprincipe" berusten, doch
waarbij slechts één afgestemde kring nodig is. In fig. 86 is het principe
van een dergelijke buis weergegeven. De electronen bereiken hierbij
het „rooster" g1 weer met een grote snelheid. Tussen gx en g2
ondergaat de electronenbundel een periodieke snelheidsverandering,
waardoor, na het passeren van g2, in de electronenstroom periodieke
dichtheidsvariaties ontstaan. De electrode R, die men meestal de
reflector noemt, heeft nu ten opzichte van de andere electroden een
negatieve spanning, waardoor de electronen weer naar g2 en gx worden
teruggedreven. Zij passeren nu wederom deze roosters, en daar nu
in de electronenstroom dichtheidsvariaties aanwezig zijn, wordt tussen
deze electroden een wisselspanning geïnduceerd, die weer de oorza£h
is van de variatie in snelheid van de zich van gx naar g2 bewegende
electronen. De trillingskring wordt ook bij een dergelijke reflexiebuis
meestal in de vorm van een trilholte uitgevoerd, die soms in de
ballon wordt ingebouwd.
6. Magnetrons
Hoofdzakelijk als oscillatorbuis worden bij zeer hoge frequenties ook
enkele buistypen toegepast, waarbij de baan, die de electronen be
schrijven, door een magneetveld wordt beïnvloed en die men daarom
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magnetrons noemt. Wij willen hier een korte beschrijving geven van
de principes, waarop de werking van deze buizen berust.
In fig. 87 is een doorsnede getekend van het electrodensysteem van
een diode. Zoals bekend is, zullen, wanneer de anode een positieve
spanning heeft ten opzichte van de kathode, de electronen zich van
kathode naar anode bewegen, waarbij zij ongeveer een rechdijnige
baan beschrijven. Wordt echter een magnetisch veld aangebracht,
waarvan de krachtlijnen loodrecht op het vlak van de figuur staan,
dan worden de electronenbanen hierdoor gekromd. De kromming is
sterker naarmate het magnetisch veld sterker wordt en bij een bepaalde
sterkte hiervan kan de kromming zo sterk worden, dat de electronen
weer naar de kathode terugkeren. De anodestroom is dan nul geworden.
In fig. 87 zijn twee electronenbanen getekend, waarbij a geldt voor
een minder sterk magnetisch veld, terwijl b geldt wanneer dit veld
zo sterk is, dat de anodestroom nul is. In het geval b beschrijven
de electronen dus in radiale richting trillingen en wel met een
zeer hoge frequentie, immers de
trillingstijd is gelijk aan de loop
tijd van een electron van de ka
thode tot in de nabijheid van de
anode en terug. De electronen
induceren nu tussen kathode en
anode een wisselspanning, waarop
een tussen deze electroden aan
gesloten kring kan worden afge Fig. 87. Doorsnede door het elec
trodensysteem van een magnetron,
stemd (fig. 88).
is een electronenbaan, die kan worden
Natuurlijk dienen de verschillende abeschreven
bij een zwak magneetveld;
electronen de trillingen in radiale bij een sterker veld kunnen de elec
richting zoveel mogelijk in fase tronen een baan beschrijven zoals
door b is voorgesteld.
uit te voeren. Een nadere be
schouwing van de beweging van de
electronen toont nu aan, dat juist
de aanwezigheid van een wissel
spanning, waarvan de frequentie
gelijk is aan de trillingsfrequentie
der electronen, dit in fase trillen
a---- bevordert. De electronen, die in
tegenfase met deze wisselspanning
o
trillen, kunnen niet meer dan
één slingering uitvoeren, terwijl
de zich in fase met de wissel
■iilHhr
spanning bewegende electronen,
nadat ze in de nabijheid van de
kathode zijn teruggekeerd, nog
vele malen een heen en weer gaan Fig. 88. Principe van de schakeling
de beweging kunnen uitvoeren. van een magnetron met één anode.
Hierdoor kan de tussen kathode en M. magneet; K. kathode; A. anode.
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anode aangesloten kring electrische trillingen blijven uitvoeren.
De frequentie van deze trillingen
hangt af van de trillingstijd van de
!|IHr
electronen in radiale richting, dus
van de sterkte van het magnetisch
A2
veld en van de anodespanning.
Fig. 89. Principe van de schakeling Bij een andere constructie van
van een magnetron met twee anodes, een magnetron zijn meer anodes
Ai en Ao.
aanwezig. In fig. 89 is een door
snede geschetst van een magnetron
met twee anodes. Geeft men aan
deze beide anodes een verschil
lende positieve spanning ten op
zichte van de kathode, dan be
schrijven de electronen een zeer
ingewikkelde baan, waarvan het
resultaat is, dat zij gedreven wor
den naar de anode, die de laagste
spanning heeft. Het verhogen van
de spanning aan één der anodes
doet nu de electronenstroom naar
deze electrode verminderen. Hier
van kan gebruik worden gemaakt
om electrische trillingen op te
wekken in een tussen de beide
Fig. 90. Doorsnede door het elec- anodes aangesloten kring (zie hier
trodensysteem van een magnetron met
8 anodes,
t/m As. De trillings over ook Deel 6b).
kringen worden gevormd door tril Ook in een magnetron met meer
holten tussen de anodes.
anodes kunnen trillingen worden
opgewekt, waarbij van de looptijd
der electronen gebruik wordt gemaakt. In fig. 90 is een doorsnede
geschetst door het electrodensysteem met 8 anodes. Tussen deze
anodes zijn trillingskringen aangebracht, die hier bestaan uit holten in
het massieve blok, waaruit ook de anodes zijn vervaardigd. Wordt bij
een dergelijk magnetron weer een magnetisch veld aangebracht lood
recht op het vlak van de figuur, dan beschrijven de electronen weer
gekromde banen, waarbij zij zich langs de anodes bewegen, waardoor
tussen deze anodes wisselspanningen worden geïnduceerd. Zijn de
trilholten tussen de anodes op de frequentie hiervan afgestemd, dan
zullen ook deze in trilling geraken. De wisselspanningen tussen de
anodes hebben weer een zodanige invloed op de electronen, dat zij in
fase gaan trillen met deze spanningen. Electronen, die een beweging
in tegenfase uitvoeren, worden bij het passeren van de grens tussen
twee anodes versneld en hierdoor naar de kathode teruggedreven.
Magnetrons worden in de regel toegepast als zendbuizen voor grote
vermogens bij zeer hoge frequenties (bv. golflengten van enkele cm),
A,
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zoals deze bij radarapparaten worden toegepast. Het magnetisch veld
kan met behulp van een electro-magneet of een permanente magneet
worden verkregen. De anodespanning wordt in de regel slechts met
korte impulsen op de buis aangebracht, zodat deze slechts gedurende
zeer korte tijden wisselspanningen opwekt (bv. gedurende 1 microseconde met een herhalingsfrequentie van 1000 maal per seconde).
Hierdoor kan gedurende deze korte tijd een zeer groot vermogen
worden opgewekt (tot enkele megawatts!), zonder dat de anode te
warm wordt. (Vaak is echter waterkoeling noodzakelijk.)

L
ZENDBUIZEN
1. Inleiding
Tussen een zendbuis en een ontvangbuis is in wezen zo weinig ver
schil, dat elke ontvangbuis ook als kleine zendbuis toepassing kan
vinden. Het verschil tussen de beide groepen ligt voornamelijk in de
eisen, die we aan de buis stellen. Het doel van een ontvangbuis en de
eisen, die hieraan worden gesteld, zijn in de voorgaande hoofdstukken
uiteengezet. Een zendbuis dient in de eerste plaats tot het omzetten
van gelijkstroomvermogen in hoogfrequent wisselstroomvermogen.
Deze omzetting vindt natuurlijk in elke ontvangbuis even goed plaats,
maar bij de zendbuizen is dit zo op de voorgrond tredend, dat de
kwaliteit van de zendbuis hoofdzakelijk wordt bepaald door het
rendement, waarmee deze omzetting plaats heeft.
Een tweede eis is, dat het afgegeven vermogen een bepaalde waarde
moet hebben. Een zenderbouwer wil een bepaald vermogen aan zijn
antenne toevoeren en hierop moet de buis berekend zijn. Dit maakt,
dat bij zendbuizen voor grote vermogens (bv. 100 kW) geheel andere
constructies worden tóegepast dan bij ontvangbuizen. Zo kan bv. de
koeling van een rooster een veel belangrijker probleem zijn dan de
berekening van de spoed en de afstand tot de andere electroden.
In het volgende zullen we kort op deze punten ingaan.
2. Het rendement
We denken ons een zendbuis van de eenvoudigste constructie, nl.
een triode. Hiervan heeft de anode een positieve spanning Fa0 ten
opzichte van de kathode, terwijl aan het rooster een zodanige negatieve
spanning — Vg0 wordt gelegd, dat geen anodestroom vloeit. Nu
denken we ons een mechanisme of een electrische schakeling, die
het rooster telkens een kortstondige positieve spanning geeft met een
repeteerfrequentie van n maal per secunde. Het rooster werkt dus als
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een kraan, die de electronenstroom
n maal per secunde gedurende een
zeer korte tijd doorlaat,
o
== Verder nemen wij aan, dat tussen
o(L
c de anode van de buis en de posi
tieve klem van de anodebatterij (of
het
hoogspanningsapparaat) een elec71?
trische trillingskring is aangebracht,
die bestaat uit een zelfinductie L
£T en een daaraan parallel geschakelde
capaciteit C (fig. 91). Het is be
Fig. 91. Triode met in de anode- kend, dat een dergelijke kring een
keten opgenomen trillingskring.
resonantiefrequentie fr
2 Ti V L C
heeft en dat deze tussen de punten A en B een zeer hoge weerstand
vertoont voor wisselstromen met de frequentie fT (zie hfdst. III). Ten
gevolge hiervan vloeit slechts een kleine wisselstroom van A naar B, ter
wijl er toch een hoge wissel -spanning tussen de punten A en B kan staan.
Stel nu, dat de zendbuis korte stroomstoten geeft met een frequentie
van ƒ stoten per secunde. Elke stroomstoot, die de buis doorlaat en
die dus van A naar B wil vloeien, heeft op de kring een uitwerking,
te vergelijken met een zet tegen een schommel. De schommel — dat
is dus de kring — komt in slingering. Bij iedere slingering herhaalt
de stoot zich. Dientengevolge krijgen de slingeringen een steeds groter
wordende amplitude.
Bij de kring betekent dit, dat de amplitude van de wisselspanning
Vaw tussen de punten A en B groter wordt, totdat ze gelijk is aan
de anodegelijkspanning Va0. Daar de stroomstoten plaats vinden op
de momenten, dat de totale spanning op de anode

. H

V* = Vao + ^aw COS 2 nft
minimaal is, kan Vaw niet groter worden dan Vao, want anders zou de
anode een negatieve spanning ten opzichte van de kathode krijgen en
de stroomstoten zouden geblokkeerd worden.
Deze toestand van korte stroomstoten bij een „volledige uitzwaai”
van de anodespanning is de geïdealiseerde bedrijfstoestand van een
zendbuis, die men in de practijk zo goed mogelijk tracht te benaderen,
omdat in dit geval het rendement theoretisch bijna 100 % is. Er loopt
nl. alleen stroom door de buis als de anodespanning nul of bijna
nul is, dus in de buis gaat bijna geen energie verloren en practisch
het gehele door de batterij afgegeven vermogen wordt als hoog
frequent wisselstroomvermogen aan de kring toegevoerd. In ons
geval van fig. 91 bestaan de verliezen alleen uit de zg. kringverliezen
en de stralingsverliezen, maar onze beschouwingen gelden evengoed
voor het geval, dat de kring met een weerstand, bv. een stralingsweerstand (antenne), is belast.
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3. Frequentievermenigvuldiging
Het komt soms voor, dat men beschikt over een stuurtrap (een schake
ling, die de korte spanningspieken op het rooster van de zendbuis
geeft), die een frequentie ƒ heeft, terwijl men van de zendbuis ver
langt, dat hij wisselstroomenergie met een frequentie 2/ of 3/ zal
geven. Het enige, dat men in zo'n geval te doen heeft, is: de anodekring af te stemmen op de gewenste frequentie 2 ƒ of 3 ƒ.
In het beeld van de schommel gesproken krijgen we dus het geval,
dat de schommel nu niet bij elke zwaai, maar om de twee of drie
zwaaien een stoot krijgt. Verder blijft alles precies hetzelfde, dus
ook bij frequentieverdubbeling is een rendement van 100 % theoretisch
denkbaar. Alleen komt dit in de practijk nooit voor, omdat het bij
frequentievermenigvuldiging meestal niet mogelijk is de stroomstoten
van voldoend korte duur te maken. Gebruikelijke rendementen bij ver
sterking zijn ongeveer 70% en bij frequentieverdubbeling 30—40 %♦
4. De dissipatie
We zijn hiermee bij een belangrijke vraag gekomen, nl. waar blijft
dan de rest van het aan de buis toegevoerde vermogen? Het antwoord
wordt gegeven door fig. 92. De anodespanning zwaait in de practijk
nooit tot de waarde nul en de stroomstoten, die het rooster doorlaat,
hebben altijd een zekere tijdsduur. In fig. 92 is de anodespanning
Vao -f- Faw sin 2 n f t getekend als functie van de tijd t. Tevens is
door de twee verticale stippellijnen door de punten P en Q de
tijdsduur aangegeven van een stroomstoot, zoals die gewoonlijk is
bij een normale telegrafiezender. De electronen, die het rooster
doorlaat, bewegen zich met een zekere snelheid naar de anode, worden
daar door botsing afgeremd en dragen hun bewegingsenergie in de
vorm van warmte over aan het
anodemateriaal.
Deze ontwikkelde warmte of ver
loren vermogen of dissipatie (van
dissiperen = verkwisten) is gelijk
aan het verschil tussen het door
de buis opgenomen gelijkstroomvermogen en het aan de kring
afgegeven wisselstroomvermogen.
Bij een zendbuis uit de midden
klasse met een nuttig vermogen
van bv. 1,4 kW en een rendement
van 70 % moeten we dus rekenen
j |vamin.
op een dissipatie van 600 W. Dit
Q
komt overeen met de warmteafgifte van een klein electrisch
Fig. 92. Grafiek van de anode
spanning Va als functie van de tijd t.
kacheltje.
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Niet alleen de anode, maar ook de roosters (stuurrooster en even
tueel schermrooster) worden op deze wijze verhit. Voor het schermrooster, dat op een constante positieve spanning wordt gebracht en
dat dus een deel van de kathodestroom onderschept, is dit zonder
meer te begrijpen. Om in te zien, dat ook het eerste rooster door
„electronenbombardement” wordt verwarmd, zullen we nader moeten
ingaan op het mechanisme van de sturing bij zendbuizen.
5. De sturing
Het ideale geval van zeer korte stroomstoten door de buis, dus van
zeer korte „spanningspieken” op het rooster, wordt in de practijk
benaderd door de combinatie van een hoge negatieve voorspanning
op het stuurrooster met een hoogfrequente sinusvormige wissel
spanning met de frequentie ƒ. In fig. 93 is de spanning op het rooster
uitgezet als functie van de tijd t. Vgl is de negatieve spanning,
waarbij bij de anodespanning Va0 nog geen anodestroom vloeit. Vg0
is de negatieve roosterspanning, die bij de grote typen zendbuizen
meestal door een dynamo wordt geleverd. Op Vg0 wordt een hoog
frequente wisselspanning gesuperponeerd met amplitude Eg. Deze
wisselspanning wordt in de regel geleverd door een zendbuis van een
kleiner type.
Uit de figuur is te zien, dat er alleen anodestroom in de buis vloeit
gedurende het tijdsverloop tussen ta en tb. Gedurende deze tijd is
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Fig* 93* Grafiek van de roosterspanning' Vg als functie van de tijd t;
a. bij een grote stroomhoek, b. bij een kleine stroomhoek.
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het om economische redenen van belang, dat de kathode de volle
emissie geeft, d.w.z. die emissie, waartoe de kathode in verband met
een voorgeschreven levensduur in staat. is. Maar daarvoor is in de
regel een betrekkelijk hoge positieve roosterspanning nodig. In de
tijd, dat het rooster een positieve spanning heeft, vloeit er roosterstroom en wordt het rooster door dissipatie verwarmd. In fig. 93
wordt dit tijdsverloop aangegeven door tc — td. Dus ook bij het
stuurrooster moeten we zorgen voor een effectieve warmte-afvoer.
Uit de figuur is nog te zien, met welke middelen we de duur van
een stroomstoot kunnen verkorten om een iets hoger rendement te
krijgen. Maken we de roostergelijkspanning Vg0 groter en verhogen
we gelijktijdig de wisselspanningsamplitude Eg, zodanig dat de top op
gelijke hoogte blijft, dan wordt het tijdsverloop ta—t\> korter. Deze
instelling is aangegeven in fig. 93b.
De uitdrukking
tb —
noemen we de stroomhoek. Hierbij stelt T de trillingstijd voor, dus
T
1 /ƒ. Bij een stroomhoek van 6o° loopt er gedurende 6%60 = V6 deel
van een periode stroom door de buis. De bovenbeschreven toestand,
waarbij Vg0 in absolute waarde hoger is dan de spanning Vglt geven
we aan door te zeggen: de buis werkt in klasse C (zie hfdst. V, A4).
Het voordeel van het werken van een buis in klasse C is, dat een hoog
rendement wordt verkregen. Een nadeel is, dat een hoge stuurspanning
Eg nodig is.
Bij sommige telefoniezenders is l^g0 ongeveer gelijk aan Vgl. Dit
duiden we aan met de uitdrukking: de buis werkt in klasse B (zie
hfdst. V, A4). Het is duidelijk, dat de stroomhoek bij een buis, die
in klasse B werkt, ongeveer 180° is.
6. De grensgolflengte
Een van de belangrijkste vragen, die men tegenwoordig bij de be
oordeling van een zendbuis vaak stelt, is: wat is de kleinste golf
lengte (of de hoogste frequentie), waarbij de buis nog met een
behoorlijk rendement werkt. Er zijn verschillende factoren, die bij
hoge frequenties het rendement van een zendbuis doen afnemen. De
meeste zijn van schakeltechnische aard. Een der belangrijkste in de
buis gelegen oorzaken is echter de looptijd der electronen (zie § K).
In de regel is deze looptijd verwaarloosbaar klein t.o.v. de duur van
een stroomstoot tb — £a- Wat gebeurt er nu, wanneer de frequentie
wordt verhoogd? De duur van de stroomstoot tb— ta neemt even
redig met T af, zodat de stroomhoek 9? constant blijft. De looptijd
der electronen blijft echter onveranderd. Er komt dus bij het steeds
verhogen van de frequentie een toestand, waarbij de looptijd van
dezelfde orde van grootte wordt als de duur van de stroomstoot.
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Tussen het ogenblik, waarop het eerste electron door het stuurrooster
wordt doorgelaten en het ogenblik, waarop het laatste electron op de
anode aankomt, ligt nu een tijd, die merkbaar langer is dan t^ — ^aHet is, alsof de stroomstoot langer duurt. De stroomhoek (p neemt
schijnbaar toe en het rendement daalt.
Een middel om de looptijdeffecten te verblinderen is het gebruik
van hoge anode- en schermroosterspanningen en het monteren van de
electroden op zo klein mogelijke afstanden. Behalve de electronenlooptijden kunnen ook de diëlectrische verliezen in isolerende delen
een belangrijke daling van het rendement bij hoge frequenties ver
oorzaken. Dit kan zelfs geschieden bij frequenties, waarbij de loop
tijden nog geen rol van betekenis spelen.
7. De technologie
De zendbuizenconstructeur heeft in eerste instantie op twee dingen
te letten:
1. Hoe zal het benodigde gelijkstroomvermogen aan de buis worden
toegevoerd, te splitsen in kathodestroom en anodespanning?
2. Hoe zal het in de buis achtergebleven vermogen, de dissipatie,
zo goed mogelijk worden afgevoerd?
In het volgende zullen we een korte beschrijving geven van de techno
logische problemen, waarvoor de zendbuizenconstructeur zich gesteld
ziet.
Kathode. Voor kleine typen zendbuizen wordt dezelfde direct of
indirect verhitte kathode gebruikt als in ontvangbuizen. Deze kathode
wordt bedekt met een mengsel van bariumoxyde en strontiumoxyde.
Reeds bij een temperatuur van ongeveer 800 °C heeft deze kathode
een goede electronenemissie.
Bij de zendbuizen met een anodespanning boven 1000 volt heeft de
oxydekathode nadelen en worden gloeidraden van zuiver wolfram of
een speciale legering van wolfram met 2 °/o thorium gebruikt. De
bedrijfstemperatuur van het gethorieerde wolfram is lager dan 'die van
zuiver wolfram. Als we bedenken, dat het gloeidraadvermogen van de
grootste zendbuizen ongeveer 15 kW bedraagt, dan valt het in het oog,
dat een verlaging van de bedrijfstemperatuur der kathode een belang
rijke energiebesparing kan betekenen. Aan de andere kant echter is
het zuivere wolfram minder bros en minder gevoelig voor eventueel
vrijkomende gassen in de buis.
De kathode is in de regel het onderdeel van de zendbuis, dat de
levensduur bepaalt. Bij de buizen met kathoden van zuiver wolfram
is de levensduur het eenvoudigst van te voren vast te stellen. Bij de
bedrijfstemperatuur van 2300 °C heeft het wolfram nl. een bepaalde
verdampingssnelheid, waardoor de gloeidraad geleidelijk dunner wordt.
Men rekent, dat de gloeidraad op het punt van doorsmelten staat,
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wanneer hij tot 950 (soms 90°) van zijn diameter is verdampt. De
zwakste plekken zijn dan zo heet, dat de verdamping daar ter plaatse
zeer sterk toeneemt, waardoor de plek nog heter wordt en tenslotte
doorsmelt. Men rekent op een levensduur van 5000 tot 8000 uur.
Roosters. De roosterdraden en roosterbalken worden gemaakt van een
metaal met een hoog smeltpunt. Meestal kiest men molybdeen; alleen
bij kleine buizen wordt nikkel gebruikt. Het belangrijkste probleem
bij de constructie van roosters is de onderdrukking van de eigen
emissie, te onderscheiden in primaire emissie en secundaire emissie.
Primaire emissie treedt op, wanneer een rooster door dissipatie zo
heet wordt, dat het zelf als kathode gaat werken. De secundaire emissie
heeft de neiging de „normale" roosterstroom te verlagen; dit kan
soms voordelig zijn bij de dimensionnering van een stuurtrap.
Anodes. De twee belangrijkste problemen, die zich bij de constructie
van anodes voordoen, zijn de koeling en de isolatie. Koeling kan ge
schieden door warmtegeleiding en door straling. Koeling door ge
leiding vindt plaats bij de kleine typen en bij de allergrootste typen.
Bij de zendbuizen voor een klein vermogen van bv. 20 W is het vol
doende, de anode op een dikke pen te monteren. De warmte wordt
dan door de pen en de aansluiting voldoende afgeleid.
Bij de zendbuizen van groot vermogen, zoals 10 kW en hoger, dient
de anode tevens als gedeeltelijke omhulling van de buis, zodat de
anode van buiten met water of met perslucht kan worden gekoeld
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Fig. 94. Serie zendbuizen met luchtkoeling.
V.l.n.r. Philips type TB 3-2000, TB 3-1000, TB 2-500, TB 2-200.
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(zie fig. 95). Deze „anode-kannen” worden van koper gemaakt en met
behulp van een opgesoldeerde ring van een metaal, dat gemakkelijk
aan glas hecht, aan de glazen omhulling gelast. De dissipatie, die door
waterkoeling kan worden afgevoerd, bedraagt ongeveer 80 W per cmanode-oppervlak.
Bij kortegolf-zendbuizen, waar men met het oog op korte leidingen
de constructie zo gedrongen mogelijk maakt, en waar dientengevolge
hogere stroom- en energiedichtheden optreden, moet men speciale

Fig. 95. Serie zendbuizen met waterkoeling.
V.l.n.r. Philips type PA 12-15, TA 12-35, TA 18-100.
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maatregelen bij de koeling nemen om het af te voeren vermogen per
cm2 te kunnen verhogen.
Bij de meeste zendbuizen van gemiddeld vermogen vindt de af
voer der gedissipeerde energie door straling plaats. Fig. 94 toont
enkele zendbuizen, waarbij dit het geval is. De warmte-uitstraling
van een lichaam neemt toe met de vierde macht van de (absolute)
temperatuur, dus hoe hoger de temperatuur, des te effectiever is de
afvoer door straling. Bij een temperatuur van 800 °C is het vermogen,
dat door straling kan worden afgevoerd, ongeveer 7,3 W/cm2. Het
spreekt vanzelf, dat we voor de anode een materiaal moeten kiezen
met een hoog smeltpunt. Molybdeen met een smeltpunt van 2600°
voldoet zeer goed. Het wordt dan meestal aan de buitenkant bedekt
met een laagje zirconium, dat de stralingseigenschappen verbetert en
dat bovendien de eigenschap heeft, vrijkomende gassen te binden.
Een tweede materiaal, dat in aanmerking komt, is grafiet.
De door straling afgevoerde energie der anode moet de glazen om
hulling van de buis passeren en wordt daar gedeeltelijk geabsorbeerd.
Daar de glastemperatuur door deze absorptie boven een toelaatbare
waarde zou kunnen stijgen, moet ervoor worden gezorgd, dat de
stralingsenergie over een voldoend groot glasoppervlak wordt ver
spreid, m.a.w. bij een anode met stralingsafvoer behoort steeds een
wijde glasballon. Om een al te grote diameter te vermijden, zal men
voor de omhulling een glassoort met een hoog verwekingspunt kiezen.
Het meest ideaal is kwarts, dat men zelfs als een gesloten mantel
dicht om een cilindrische anode kan leggen.
Bij de meeste zendbuizenfabrikanten is geen bepaald systeem te
vinden in de benaming der verschillende typen.
Philips heeft getracht een zodanig systeem toe te passen, dat men
hieruit direct een indruk krijgt van de eigenschappen van een buis.
Zo is de PB 3/800 een penthode (P) met een gloeidraad van gethorieerd wolfram (B), die bij een anodespanning van 3000 V (3) een
vermogen afgeeft van 800 W. De eerste letter geeft dus het aantal
roosters aan:
Q. tetrode;
D. diode;
P. penthode.
T. triode;
De tweede letter geeft inlichtingen over de kathode:
C. direct verhitte oxydekathode;
A. wolfram;
B. wolfram met thorium;

E. indirect verhitte oxydekathode.

Het eerste cijfer geeft de anodespanning in kV aan en het tweede
cijfer het afgegeven vermogen in W. De dubbelbuizen, dat zijn
buizen met twee symmetrische electrodensystemen, geeft men bv. aan
als volgt: QQE 06/40. Dit is dus een dubbeltetrode met een indirect
verhitte oxydekathode, die bij een anodespanning van 600 V 40 W
hoogfrequentvermogen kan geven.
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8. Gelijkrichtbuizen voor zendinstallaties
De anodespanning voor de zendbuizen wordt geleverd door een hoog
spanningsinstallatie. In een dergelijke installatie, die eigenlijk een
groot plaatspanningsapparaat is, wordt de wisselspanning van het net,
na transformatie, gelijkgericht door gelijkrichtbuizen. In hun een
voudigste vorm zijn deze buizen vacuumdioden. Daar de gelijk te
richten stroom van dezelfde orde van grootte is als de anodestroom
van de zendbuis en daar bovendien de spanning over de gelijkrichter
in de tegenfase van dezelfde orde van grootte is als de anodespanning
op de zendbuis, is het begrijpelijk, dat dit type gelijkrichtbuizen
van dezelfde afmetingen moet zijn als de zendbuis zelf. De vacuum
dioden hebben dan ook een zware wolframkathode en een met water
gekoelde anode.
Hoewel dit type gelijkrichter in de practijk zeer bedrijfszeker is,
wordt het tegenwoordig toch als verouderd beschouwd. Een nadeel
is bv. het grote energieverlies in de buis. Daar de electronen bij
het verlaten van de kathode nog maar een geringe snelheid bezitten,
hangt er een „ruimteladingswolk” van negatief geladen deeltjes
om de kathode, waardoor de emissie wordt tegengewerkt. Hierdoor
moet de anode een vrij hoge spanning hebben om een voldoend grote
stroom te bereiken. De energie, die hiermee verloren gaat (stroom x
spanning X tijd), moet door het koelwater van de anode worden
afgevoerd. Men kan dit bezwaar ontgaan door de dioden te vullen met
een gas met een lage dampdruk. De door de kathode uitgezonden
electronen kunnen dit gas door botsing ioniseren, waardoor de gas
deeltjes zich splitsen in negatieve en positieve deeltjes, resp. electronen
en gasionen. De positieve ionen bewegen zich onder invloed van het
veld in de buis naar de kathode en neutraliseren daar de ruimtelading. Hierdoor wordt de kathode in staat gesteld om reeds bij een
geringe anodespanning (ruim io volt) zijn volle emissie te geven.
De voordelen liggen voor de hand. Door de lage ,,doorslagspanning”
gaat er bijna geen energie verloren en de waterkoeling kan vervallen.
Bovendien kan door de hoge stroomdichtheid (emissiestroom per cm2)
het kathode-oppervlak sterk worden verkleind. In plaats van de
wolframdraden neemt men direct verhitte oxydekathodes.
Het meest gebruikte gas voor de vulling van de diodes is kwikdamp.
Voordat de gelijkrichtbuis bij de fabricage aan de pomp wordt dichtgesmolten, wordt een geringe hoeveelheid kwik in de ballon gebracht,
die als een druppel op de bodem ligt. De dampdruk van het kwik is
bij kamertemperatuur echter te laag om een goede werking van de
buis te verzekeren. Het is nodig, deze dampdruk door een temperatuursverhoging van de buis te doen stijgen. Hiervoor is de warmte,
die de gloeiende kathode uitstraalt, reeds voldoende. Het is dan nodig,
de kathode ongeveer 20 minuten vóór de anodespanning in te schakelen.
Dikwijls zorgt een kap over het bovendeel van de buis voor het be
houd van de warmte (fig. 96).
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De met gas gevulde gelijkrichtbuizen krijgen interessante toepassings
mogelijkheden, wanneer ze niet als dioden, maar als trioden worden
uitgevoerd. Bevindt zich het rooster op een negatieve spanning ten
opzichte van de kathode, dan wordt de emissie van de kathode onder
drukt. Er treden geen electronen uit en er worden dus ook geen gas
deeltjes geïoniseerd, zodat de stroom volledig is geblokkeerd.
Deze toestand hebben we eveneens, wanneer we het rooster voeden
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Fig. 96. De Philips-kwikdamp-gelijkrichtbuis DCG 12-30.
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Fig. 97. Grafieken van de anodewisselspanning Va en roosterwisselspanning Ve van een schakelbuis.
Bij a zijn roosterspanning en anodespanning in tegenfase. Er treedt
dan geen gelijkrichting op. Bij b
vertonen roosterspanning en anodespanning een kleine faseverschuiving. De verkregen gelijkspanning
is V’ai* Bij c vertonen roosterspan
ning en anodespanning een faseverschuiving van 90°. De verkregen
gelijkspanning is Va2.
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met een wisselspanning, die in tegenphase is met de anodespanning
(fig» 97a)* Denken we ons nu een inrichting, waarin we de fase van
de roosterwisselspanning kunnen regelen, zodat we de toestand van
fig» 97b kunnen krijgen, dan zal de buis op het met t1 aangegeven
tijdstip „doorslaan", maar de door de installatie afgegeven spanning
zal niet hoger zijn dan Vai. Pas als we de fase zover hebben gedraaid,
dat de toestand van fig. 97c optreedt, kan de gelijkgerichte spanning
tot de top waarde Va2 stijgen.
Wanneer dus een hoogspanningsinstallatie voor een zeer hoge span
ning en een zeer groot vermogen is voorzien van met gas gevulde
gelijkrichtbuizen met roosterbesturing, kunnen we de spanning van
deze installatie regelen met een klein apparaat, waarmede de fase van
de roosterwisselspanning kan worden gevarieerd. Vandaar dat deze
buizen ook wel schakelbuizen worden genoemd.

M
BUIZEN VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN
In de voorafgaande hoofdstukken behandelden we uitsluitend radio
buizen, die bestemd zijn om te worden gebruikt als versterker, mengbuis, oscillator en gelijkrichter. Op de speciale problemen, die bij
toepassing van deze huistypen in zenders, ontvangtoestellen en ver
sterkers optreden, wordt elders in dit boek nader ingegaan. Er zijn in
de radiotechniek echter ook een aantal huistypen in gebruik, wier
toepassingsgebied buiten de hierboven genoemde functies valt, of die
slechts onder speciale omstandigheden als zodanig worden gebruikt.
Met de behandeling van dergelijke huistypen maakten wij reeds een
aanvang onder K, waar wij immers buizen beschreven, die bestemd
zijn om te worden gebruikt bij zeer hoge frequenties. In het nu
volgende zullen we nog een aantal buizen beschrijven, die zijn ge
construeerd, teneinde speciale functies in de radiotechniek te vervullen.
1. Buizen met ruimteladingsrooster
Bij een triode, die wordt gebruikt bij een zeer lage anodespanning
(bv. 15 V), is rondom de kathode een „electronenwolk" aanwezig, die
men aanduidt met de naam „ruimtelading". Terwijl bij een hogere
anodespanning een dergelijke ruimtelading door de aantrekkende kracht,
die de anode op de electronen uitoefent, snel wordt afgevoerd, gebeurt
dit bij een zeer lage anodespanning niet in voldoende mate. De
„electronenwolk" in de nabijheid van de kathode vormt nu een ernstige
belemmering voor de electronenemissie, daar immers de electronen een
afstotende werking op elkaar uitoefenen. Om een radiobuis bij een zeer
geringe anodespanning te kunnen gebruiken is het dus noodzakelijk,
de invloed van de zich in de nabijheid van de kathode bevindende
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ruimtelading op de electronenemissie op te heffen. Dit kan men be
werkstelligen door tussen het stuurrooster en de kathode een extra
rooster aan te brengen, dat ten opzichte van de kathode een geringe
positieve spanning heeft. De ruimtelading wordt nu „weggezogen” en
dientengevolge kan een buis met een dergelijk ruimteladingsrooster
worden gebruikt met een zeer lage anodespanning, wat voor kleine
draagbare ontvangtoestellen van veel belang kan zijn, daar dan een
kleine en dus lichte batterij kan worden gebruikt. Voor dergelijke
toestellen komen practisch alleen direct verhitte buizen in aanmerking
(wegens de geringe benodigde gloeistroom); om het ruimteladings
rooster ten opzichte van de gloeidraad een kleine positieve spanning
te geven is het voldoende, dit rooster te verbinden met dat einde van
de gloeidraad, dat met de positieve pool van de gloeidraadbatterij
is verbonden. De gemiddelde spanning tussen ruimteladingsrooster
en gloeidraad is dan gelijk aan de halve gloeispanning.
Buizen met een ruimteladingsrooster worden echter niet vaak meer
toegepast.
2. Electrometertriodes
Uit de onder B gegeven theorie omtrent de werking van een triode
blijkt, dat men in een dergelijke buis beschikt over een in
richting, waarbij een bepaalde stroom, de anodestroom, afhankelijk
is van een spanning, de roosterspanning. Als
de 7a-Vg-karakteristiek van een triode bekend
is, kan men dus door de anodestroom te meten
de roosterspanning bepalen. Daar de bron,
waaraan deze spanning wordt ontleend, hiertoe
:
geen stroom behoeft te leveren (mits de nega
!
tieve roosterspanning voldoende groot is om
het ontstaan van roosterstroom te voorkomen),
..
heeft men in de triode een gelijkspanningsmeter, waardoor de bron van de te meten
spanning niet wordt belast, zoals dit ook bij
een electrostatische voltmeter of een electrometer het geval is. Wenst men echter een nor
male triode te gebruiken voor dezelfde doel
einden, waarvoor wel electrometers worden toe
gepast, dan blijkt, dat de isolatieweerstand van
het rooster hiervoor niet voldoende hoog is.
Brengt men een electrisch geladen geleider,
die geïsoleerd is opgesteld, in aanraking met de
roosteraansluiting, dan zou deze geleider te snel
worden ontladen om een meting van de poten
tiaal hiervan te kunnen uitvoeren. Er zijn nu trioFig. 98. De Philipsden geconstrueerd, die een veel hogere isolatie
electrometertriode
weerstand dan het rooster hebben (bv. 1015 D).
type 4060.
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Men duidt een dergelijke buis aan als een electrometertriode. In fig. 98
is een voorbeeld van een dergelijke buis weergegeven. Men kan
hierbij eigenlijk niet meer van een „rooster” spreken, daar de electronenstroom van gloeidraad naar anode wordt gestuurd door een
vlakke plaat, die is opgesteld evenwijdig aan de anode, welke laatste
eveneens uit een vlakke plaat bestaat. De gloeidraad bevindt zich
tussen deze beide platen. Ter verbetering van de isolatieweerstand is
deze „stuurelectrode” bevestigd aan twee lange gebogen glasstaven
en is de aansluiting hiervan aan de bovenzijde van de ballon aan
gebracht. De steilheid van deze triode is wel zeer klein, bv. 30 //A/V,
doch dit is voor een dergelijke buis geen bezwaar; men kan des
gewenst achter deze buis een versterker schakelen.
3. Ruisarme buizen
In een radiobuis vloeit een electrische stroom van anode naar kathode
(electronenstroom van kathode naar anode). Deze stroom bestaat niet
uit een volkomen continu verlopende verplaatsing van electrische
lading, doch uit een zeer groot aantal kleine „stroomstootjes”, die
ontstaan, doordat de lading wordt overgebracht door de electronen,
die ieder een bepaalde lading hebben (e = 1,6 • 10 19 coulomb).
Hierdoor is de anodestroom niet volkomen constant, doch vertoont
zeer kleine fluctuaties. Omdat deze het gevolg zijn van het feit, dat
de electronen als een „hagelbui” op de anode aankomen, spreekt men
hier van het hageleffect. De kleine fluctuaties in de anodestroom zijn
één der oorzaken van het geruis, dat men in ontvangtoestellen bij de
ontvangst van zwakke zenders waarneemt. In hfdst. VIII wordt hierop
nader ingegaan.
In de penthodes wordt het hageleffect nog versterkt, doordat een ge
deelte van de electronen het schermrooster treft. Het is min of meer
toevallig of een electron, dat zich vlak langs een schermroosterdraad
beweegt, door de aantrekkende kracht van de positieve lading op dit
rooster zich hier naar toe zal bewegen, of wel nog juist zijn weg naar
de anode kan vervolgen. Ook hierdoor ontstaan kleine fluctuaties in
de anodestroom. Deze laatste fluctuaties kunnen worden verminderd,
door het schermrooster zodanig te construeren, dat de schermroosterstroom slechts klein is. Doordat dan slechts een klein deel van de
electronen het schermrooster treft zullen ook de fluctuaties in de
anodestroom gering zijn. Een der methoden, waarop men dit heeft
weten te bereiken, bestaat in het aanbrengen van een extra rooster
tussen stuurrooster en schermrooster. Dit extra rooster dient ge
wikkeld te zijn met nauwkeurig dezelfde spoed als het schermrooster,
terwijl het zodanig moet worden opgesteld, dat de draden hiervan zich
juist „voor” de draden van het schermrooster bevinden. Wordt dit
extra rooster met de kathode verbonden, dan wordt het verloop van de
electrostatische krachtlijnen zodanig, dat het merendeel der electronen
zich tussen de draden van het schermrooster door beweegt. Een
i
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dergelijke buis telt dus vier roosters en
is weer een hexode; deze wordt echter,
behoudens de aansluiting van het be
schreven extra rooster, op dezelfde
wijze toegepast als een penthode. In
fig. 99 is een doorsnede getekend door
een gedeelte van het electrodensysteem
van een ruisarme buis, waarin de banen
van enkele electronen zijn aangegeven.
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4. Met gas gevulde gelijkrichtbuizen
Bij alle huistypen, die in het voor
gaande zijn behandeld, is het electroden Fig. 99. Doorsnede door een
systeem geplaatst in een zo goed mo gedeelte van het electroden
gelijk luchtledig gepompte ballon. In systeem van een ruisarme buis.
K. kathode; g„ stuurrooster;
enkele gevallen kan het echter voordeel g2. „extra” rooster; g3. schermopleveren, de ballon met een gas te rooster; g.,.keerrooster; A.anode;
b. enkele electronenbanen.
vullen. Hen dergelijke gasvulling wordt
o.a. vaak toegepast bij gelijkrichtbuizen.
Het voordeel, dat door een vulling van de ballon met een gas kan
worden verkregen, is een veel kleinere inwendige weerstand van de
buis. Deze inwendige weerstand is één der oorzaken, dat in een gelijkrichtschakeling, waaraan dus wisselspanning wordt toegevoerd en een
gelijkstroom wordt afgenomen, de verkregen gelijkspanning daalt
wanneer de afgenomen gelijkstroom stijgt. Bij gebruik van een met
gas gevulde gelijkrichtbuis kan een gelijkspanning worden verkregen,
die minder afhankelijk is van de geleverde stroom.
Het feit, dat een diode, waarvan het electrodensysteem is geplaatst
in een met gas gevulde ballon, een kleinere inwendige weerstand heeft
dan een overeenkomstige „hoogvacuumbuis”, is te verklaren uit het
feit, dat in de ruimte tussen kathode en anode niet alleen electronen,
doch ook gasionen aanwezig zijn. Zoals bekend is, verstaat men hier
onder positief geladen gasdeeltjes, die ontstaan, doordat aan de, electrisch ongeladen, gasmoleculen een of meer electronen worden ont
trokken. Dit laatste kan geschieden, doordat een door de kathode ge
ëmitteerd electron in botsing komt met een gasdeeltje en daarbij uit
dit gasdeeltje een electron losmaakt. Een electron, dat zodoende is
vrijgekomen, zal zich eveneens naar de anode bewegen en, indien het
hierbij een voldoend grote snelheid bereikt, kan het op zijn beurt
weer door botsing met andere gasdeeltjes electronen vrijmaken. Een
molecuul of atoom, dat op deze wijze een electron heeft verloren, en
dus een positieve electrische lading bezit, noemt men een ion. De
gasionen worden door de anode afgestoten en zullen zich naar de
kathode bewegen, waar ze door de opname van electronen weer neutrale
gasdeeltjes worden, die opnieuw aan het proces kunnen deelnemen.
De gasionen hebben een massa, die zeer veel „groter” is dan die
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van de electronen. Hierdoor is hun snelheid veel geringer dan die der
electronen. De ruimtelading, die in de nabijheid van de kathode
wordt gevormd door de electronen, en die, zoals hiervoor werd uiteen
gezet, op de emissie van nieuwe electronen een remmende invloed
heeft, wordt voor een belangrijk deel teniet gedaan door de aanwezig
heid van de positief geladen gasionen. Hierdoor is in een met gas
gevulde buis een lagere anodespanning voldoende om een bepaalde
anodestroom te bereiken dan in een hoogvacuumbuis, wat een kleinere
inwendige weerstand van het eerstgenoemde type betekent.
Teneinde te voorkomen, dat in een met gas gevulde gelijkrichtbuis een
te grote anodestroom vloeit, dient er voor te worden gezorgd, dat in
serie met de diode(s) een bepaalde minimale impedantie aanwezig is.
Nadere bijzonderheden hierover vindt men Deel 4, hfdst. V.
Het gas, waarmede de hier besproken buizen worden gevuld, is bij kleinere
types vaak neon (met een lage druk, bv. 0,005 mm kwikdruk). Bij grotere
gelijkrichtbuizen wordt meestal kwikdamp gebruikt, zoals beschreven
onder L.8. Als de buis buiten gebruik is, is het kwik grotendeels vloeibaar
in de ballon aanwezig. Bij het inschakelen dient er nu voor te worden
gezorgd, dat men, alvorens de anodespanning in te schakelen, door
het inschakelen van de gloeistroom de buis voldoende warm laat
worden om een zekere hoeveelheid kwik te doen verdampen. In koude
toestand is nl. de inwendige weerstand van de buis veel groter dan
in warme toestand. Hierdoor zal de anodestroom in koude toestand
kleiner zijn en door het geringere spanningsverlies, dat optreedt over
een in serie met de buis geschakelde impedantie (meestal een smoorspoel) is de anodespanning in koude toestand hoger. Het gevolg hier
van is, dat de positieve gasionen de kathode met een zo grote snel
heid kunnen bereiken, dat de kathode door dit „bombardement'' kan
worden beschadigd. Bij met kwikdamp gevulde gelijkrichtbuizen dient
men dus steeds eerst de gloeispanning in te schakelen en pas enige
tijd (enkele minuten) hierna de anodespanning.
5. Stabilisatorbuizen
Bij alle buizen, die wij tot nu toe hebben behandeld, werden de elec
tronen geëmitteerd door een kathode, die door middel van een gloei
stroom werd.verhit. Het is echter ook mogelijk in een buis, die met
een verdund gas is gevuld, een stroom te laten vloeien zonder dat een
gloeiende kathode aanwezig is. In fig. 100 is een ballon voorgesteld,
waarin twee electroden zijn geplaatst. Is deze ballon met een gas
met lage druk gevuld, dan zal bij het aanleggen van een kleine spanning
tussen de electroden geen stroom in de buis vloeien. Verhogen we
echter de spanning, dan zal deze tenslotte een waarde bereiken,
waarbij een enkel vrij electron, dat altijd wel aanwezig is, zich met
een zo grote snelheid naar de positief geladen electrode zal bewegen,
dat bij botsing met gasmoleculen andere electronen worden vrij
gemaakt, die op hun beurt weer door botsing nieuwe electronen
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Fig. 100.

Principe van een gasontladingsbuis.

I

Fig. 101. Schakeling van een weer
stand in serie met een met gas
gevulde buis. De spanning Vs
varieert slechts weinig bij grote
variaties van de spanning Vb.

vrijmaken. De stroom kan hierdoor plotseling tot een grote waarde
stijgen, tenzij men door verlaging van de spanning ervoor zorgt, dat
de stroom een bepaalde waarde niet kan overschrijden. Dit verlagen
van de spanning kan automatisch gebeuren door in serie met de buis
een weerstand te schakelen, zoals in fig. 101 is aangegeven. Zolang
in de buis B geen stroom loopt is de spanning tussen de beide electroden, Vs, gelijk aan V\>. Vloeit echter door de buis een stroom I,
dan is deze spanning gelijk aan Vb — IR. Zodra dus een stroom gaat
vloeien, wordt de spanning aan de buis lager.
Is een dergelijke gasontlading eenmaal tot stand gekomen, dan is een
veel lagere spanning voldoende om deze in stand te houden. We
onderscheiden dus hierbij twee spanningen, nl. de ontsteekspanning en
de brandspanning. Het is gebleken, dat deze laatste spanning slechts
zeer weinig afhangt van de door de buis vloeiende stroom. Hiervan
wordt veelvuldig gebruik gemaakt wanneer men een spanning wenst
te verkrijgen, die aan hogere eisen van constantheid moet voldoen
dan de gelijkspanning, die door middel van een gelijkrichtbuis uit een
electriciteitsnet wordt verkregen. Daar de spanning van een normaal
net altijd min of meer grote variaties vertoont, zal dit ook met de
verkregen gelijkspanning het geval zijn. Door middel van een schake
ling als in fig. 101 is aangegeven, kan echter een spanning worden
verkregen, die slechts zeer weinig varieert. Wordt nl. Vb groter,
dan zal de stroom I toenemen, tengevolge waarvan de spanning op
de weerstand R groter wordt. De spanning Vs op de stabilisatorbuis B
zal echter slechts zeer weinig veranderen, daar deze spanning de
brandspanning is, die bijna niet varieert als de stroom door de buis
verandert. Bij een afname van Vb neemt I af, terwijl wederom de
spanning op de buis slechts een geringe verandering vertoont. De
veranderingen in de voedingsspanning Vb vindt men terug in de
spanning over de weerstand R. De spanning op de buis is dus
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gestabiliseerd. Men maakt hiervan gebruik wanneer een bron van zeer
constante spanning nodig is.
Heeft men op de hier beschreven wijze een gestabiliseerde spanning
verkregen, dan verandert deze spanning ook slechts weinig, wanneer
van deze bron een veranderlijke stroom wordt afgenomen. In fig. 102
is aangenomen, dat aan de gestabiliseerde spanning Vs een weerstand
R1 is aangesloten, waarin een stroom
vloeit. In de stabilisatorbuis B vloeit een stroom /, zodat de stroom door de weerstand R ge
lijk zal zijn aan I + IY. Wordt nu bv. Rx kleiner, dan zal Iv toe
nemen. Daar Vs practisch constant blijft, zal I met een even groot
I1
bedrag afnemen als dat, waarmede Tj is toegenomen, zodat I
geen verandering ondergaat. Men kan dus met behulp van een stabilisatorbuis een constante spanning verkrijgen, zowel bij variatie van
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Fig. 102. Schakeling van een
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karakteristiek van de onder a weer
gegeven buis.

Fig. 103a. De Philipsstabilisatorbuis 4687.
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de voedingsspanning als bij verande
ring van de belasting. Er dient bij
toepassing van deze buizen natuurlijk
voor te worden gezorgd, dat de voe
dingsspanning {Vb in fig. 101 en 102)
voldoende hoog is om de buis te doen
ontsteken. Is de ontsteekspanning van
de in fig. 102 getekende buis B gelijk
aan V0, dan dient dus Vb minstens
R -1 R
gelijk te zijn aan
1 V0; immers
Ri

r

iTLPR

vs
;vs

-L_
Fig. 104. Schema van een stabili
satorbuis, die verschillende ge
stabiliseerde gelijkspanningen kan
leveren. De spanningen Vs, Vs' en
Vs" veranderen slechts weinig bij
variaties van de voedingsspanning
of van de belastingsweerstanden.

wanneer in de buis B geen stroom
vloeit, zal de spanning tussen de
electroden gelijk zijn aan de ge
noemde waarde. Is Vb voldoende
groot, dan zal de buis B ontsteken,
waardoor de stroom door de weerstand R stijgt en de spanning Vs
daalt tot de brandspanning.
Het gas, waarmede een stabilisatorbuis is gevuld, is gewoonlijk neon.
De electroden kunnen verschillende vormen hebben. In fig. 103a
is als voorbeeld een buis getoond, waarbij de electroden bestaan uit
twee spiralen, waarbij de windingen van de één tussen die van de
ander zijn geplaatst, terwijl in fig. 103b de karakteristiek van deze
buis is weergegeven. We zien, dat bij een variatie van de stroom van
10 tot 40 mA de spanning slechts varieert van 88 tot 94 V.
Er zijn ook stabilisatorbuizen geconstrueerd, met behulp waarvan
meer dan één gestabiliseerde spanning kan worden verkregen. Hierbij
zijn tussen de beide electroden, waartussen de gasontlading plaats
vindt, nog één of meer electroden geplaatst. In fig. 104 is als voor
beeld een schema aangegeven van een stabilisatorbuis met vier elec
troden, waarmede drie gestabiliseerde spanningen kunnen worden
verkregen.
6. Met gas gevulde triodes
Voor bepaalde functies in de radiotechniek worden ook triodes ge
bruikt, waarbij de ballon met een verdund gas is gevuld. Ook hierbij
onderscheiden we voor de anodespanning twee bijzondere waarden,
nl. de ontsteekspanning en de brandspanning. De eerste is afhankelijk
van de grootte van de negatieve roosterspanning, doch als in de buis
eenmaal een bepaalde anodestroom vloeit, heeft een variatie van de
roosterspanning hierop geen invloed meer (we kunnen hier dus niet
meer van een steilheid spreken).
Wordt aan een met gas gevulde triode een aangroeiende anode
spanning gelegd, dan zal bij het bereiken van een bepaalde waarde,
die afhankelijk is van de negatieve roosterspanning, vrijwel „plotseling”
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een grote anodestroom gaan vloeien. Deze stroom is veel groter dan
die, welke in een overeenkomstige hoogvacuumtriode zou vloeien,
omdat bij aanwezigheid van een verdund gas de geleiding der electriciteit niet alleen plaats vindt door de electronen, die door de
kathode zijn geëmitteerd, doch ook door de gasionen. Door in serie
met de buis een weerstand te schakelen dient er voor te worden
gezorgd, dat de anodestroom een bepaalde toelaatbare waarde niet
overschrijdt. Daalt de anodespanning beneden de brandspanning, dan
wordt de gasontlading weer onderbroken.
Met gas gevulde triodes worden veel gebruikt voor het verkrijgen
van wisselspanningen, die niet, zoals gebruikelijk, een sinusvormig
met de tijd variërend verloop hebben, doch waarvan de grafiek over
eenkomst vertoont met zaagtanden en die hierom worden aangeduid
als zaagtandspanningen. Het principe van de schakeling, waarmede
deze spanningen kunnen worden verkregen, is in fig. 105a aangegeven.
Het is gebruikelijk, een met gas gevulde buis in schematische teke
ningen te arceren. De condensator C wordt via de weerstand R uit de
spanningsbron Vb geladen. Zodra de spanning op deze condensator,
Vc, de ontsteekspanning van de met gas gevulde triode T overschrijdt,
vloeit in deze buis een anodestroom, die door de weerstand R{ wordt
begrensd. Door deze stroom wordt de condensator C weer snel ont
laden. Is Vc beneden een bepaalde
waarde gedaald, dan wordt de ont
lading onderbroken, de lading via
de weerstand R begint weer, enz.
T'
De grafiek van de spanning Vc
Ri
zal dus een vorm hebben als in
Vb
c
fig. 105b is geschetst. Daar door
middel van de roosterspanning Vg
T
de ontsteekspanning van de buis T
1
kan worden gevarieerd, kan men
hiermede
de spanning instellen, tot
Fig. 105a. Schakeling voor het op
wekken van een zaagtandspanning. De welke de condensator C kan wor
condensator C wordt periodiek via de den geladen, voordat de ontlading
weerstand R geladen en via de met geschiedt. Met behulp van Vg kan
gas gevulde triode T ontladen.
dus de amplitude van de zaagtandspanning (en ook enigszins de
vc
frequentie)
worden geregeld.
I
Zaagtandspanningen worden veel
vuldig toegepast in oscillografen en
bij televisie; voor een nadere be
schrijving van de hiervoor gebe
zigde schakelingen verwijzen we
naarde hierop betrekking hebbende
Fig. 105b. Grafiek van de spanning hoofdstukken (Deel 7 en Deel 6b).
aan de condensator C als functie van Het gas, waarmede de ballons van
de tijd.
de hier beschreven triodes, die
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ook vaak worden aangeduid als thyratrons, zijn gevuld, is vaak neon
of ook wel helium. Het gas moet de eigenschap hebben, dat, nadat
eenmaal een gasontlading is tot stand gekomen en deze door een te
lage anodespanning is onderbroken, de ionen, die in het gas aanwezig
zijn, weer zo snel mogelijk tot neutrale gasmoleculen worden, zodat
de „rusttoestand" weer snel is ingetreden. Hoe vlugger dit geschiedt,
des te hoger kan de frequentie van de zaagtandspanning worden op
gevoerd. Daar bij helium de deïonisatietijd kleiner is dan bij neon,
kan met triodes, die met het eerstgenoemde gas zijn gevuld, een
hogere frequentie worden bereikt (tot ongeveer 150000 Hz).
7. Stroomregulatorbuizen
Vaak is het in de radiotechniek gewenst om een bepaalde stroom
binnen tamelijk nauwe grenzen constant te houden. Dit is bv. het
geval met de gloeistroom van de radiobuizen in ontvangtoestellen,
waarin de gloeidraden van de verschillende buizen in serie zijn ge
schakeld. Dikwijls zijn in serie met deze gloeidraden nog een of meer
gloeilampjes voor verlichting van de afstemschaal geschakeld. Zou
de gloeistroom aan dezelfde fluctuaties onderhevig zijn als de span
ning van een normaal electriciteitsnet, dan kan het voorkomen, dat
deze lampjes bij een te lage spanning niet voldoende gloeien, terwijl
bij een te hoge spanning de levensduur te klein is. Het is dus gewenst,
de gloeistroom zoveel mogelijk onafhankelijk van de netspanning te
maken.
Een ander gebied, waar een tamelijk constante stroom nodig is, wordt
gevormd door gelijkrichters voor het laden van accumulatoren. Hierbij
is het gewenst, dat de stroomsterkte, waarmede de lading plaats
vindt, niet te veel van een bepaalde waarde afwijkt. Bij het laden
van een accu uit een bron met constante spanning zou de laadstroom
tijdens de lading regelmatig afnemen; men dient derhalve maat
regelen te nemen, teneinde dit te voorkomen.
Een constante stroom kan worden verkregen uit een spanningsbron
met variërende spanning, wanneer men aan deze bron een weerstand
aansluit, die niet constant is, doch waarvan de grootte evenredig is
met de op deze weerstand staande spanning. Men kan dergelijke
weerstanden construeren door gebruik te maken van het feit, dat van
de meeste materialen de soortelijke weerstand bij verwarming toe
neemt. Het is gelukt, geleiders van een zodanige warmte-isolatie te
voorzien, dat, ten gevolge van de temperatuursverhoging, die bij het
vloeien van een electrische stroom door deze geleiders ontstaat, de
weerstand ongeveer evenredig is met de spanning tussen de uiteinden
hiervan. Hiertoe heeft men een ijzerdraad uitgespannen in een
ballon, die gevuld is met waterstof van een bepaalde druk. In fig. 106
is de stroom-spanningskarakteristiek van een dergelijke stroomregulatorbuis getekend. Deze buis is geconstrueerd voor het constant
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houden van de gloeistroom van de radio
buizen in een ontvanger of versterker,
200
waar de gloeidraden van de verschillende
buizen in serie zijn geschakeld en wel
voor buizen met een gloeistroom van
200 mA.
We zien uit fig. 106, dat bij spanningen
150
O 20 40 60 80 IOO V
tussen 60 en 100 V de stroom practisch
Fig. 106. Stroom-spannings- constant is. Deze spanningsvariatie is
karakteristiek van de Philips- zo groot, dat het zelfs mogelijk is om een
stroomregulatorbuis C2. Bij ontvanger te construeren, die aange
variatie van de spanning aan de sloten kan worden aan netspanningen,
buis tussen 60 en 100 V onder
gaat de stroom practisch geen die onderling 40 V verschillen zonder
dat men in de gloeidraadketen bijzon
verandering.
dere maatregelen behoeft te nemen.
Een bezwaar, dat wel eens wordt ondervonden bij het gebruik van
regulatorbuizen, is, dat voor de verwarming van de ijzerdraad, die
nodig is om een voldoend hoge weerstand te verkrijgen, enige tijd
nodig is. Gedurende deze tijd vloeit door de desbetreffende keten een
te hoge stroom. Hoewel de gloeidraden van radiobuizen 111 de regel
hiertegen goed bestand zijn, is een dergelijke sterkere stroom bij het
inschakelen voor een eventueel schaalverlichtingslampje niet toelaat
baar. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, wordt in sommige stroomregulatorbuizen in serie met de ijzerdraad nog een andere geleider
aangebracht, die de eigenschap heeft in koude toestand een hogere
weerstand te hebben dan in warme toestand. Hierdoor wordt voor
komen, dat, bij het inschakelen van het desbetreffende apparaat, ge
durende korte tijd een te grote stroom in de gloeidraadketen vloeit.
Een veel gebruikt materiaal hiervoor is uraanoxyde. De tijd, die nodig
is om de ingebouwde weerstand, bestaande uit dit materiaal, te ver
warmen, is voldoende om de weerstanddraad van de regulatorbuis een
voldoend hoge temperatuur te doen verkrijgen, zodat bij het in
schakelen geen te grote „stroomstoot” in de gloeidraadketen optreedt.
mA

8. Buizen voor zichtbare afstemming
Daar het afstemmen van een modern selectief ontvangtoestel voor
vele niet-deskundige gebruikers moeilijkheden biedt, is het gewenst
het al of niet juist afgestemd zijn zichtbaar te maken. Voor deze
zichtbare afstemming bestaan verschillende methoden; voor nadere
bijzonderheden hieromtrent zij verwezen naar Deel 3, hfdst. IV.J.
Wij zullen ons hier beperken tot het geven van een beschrijving van
enkele der hiervoor geconstrueerde huistypen.
a. Neonbuizen voor zichtbare afstemming
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit, dat een gasontlading, zoals
die in deze paragraaf onder 5 werd beschreven, in het desbetreffende
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gas een lichtverschijnsel veroorzaakt, waarvan de kleur afhankelijk is
van het gebezigde gas. Dit lichtverschijnsel breidt zich uit naarmate
de stroom door de buis sterker wordt. Door een gasontladingsbuis
zodanig te construeren, dat deze uitbreiding van het licht goed kan
worden waargenomen, heeft men een indicatie voor de stroom, die
door de buis vloeit. Bij opname van een dergelijke buis in de schake
ling van een ontvangtoestel kan men van het zich meer of minder
uitbreiden van het licht gebruik maken, om het al of niet juist af
gestemd zijn te controleren.
Een buis, waarvan hierboven het principe is aangegeven, bevat drie
electroden, waarvan één lang is ten opzichte van de beide andere
(fig. 107). De buis is doorgaans gevuld met neon. Wordt tussen deze
lange electrode en één der beide korte een gasontlading tot stand
gebracht, dan zal rondom de lange electrode een lichtverschijnsel
zijn waar te nemen, dat bij verhoging van de stroom door de buis
zich over een grotere lengte van de laatstgenoemde electrode uitstrekt.
Evenals bij alle buizen, waarin gasontladingen optreden, dient hier
een weerstand van een bepaalde minimale grootte in serie met de
buis te worden geschakeld.
Zoals in het voorgaande reeds werd uiteengezet wordt een gasontlading
onderbroken, wanneer de spanning aan de buis beneden een bepaalde
waarde, de brandspanning, daalt. Deze spanning
dient eerst weer tot een hogere waarde, de ontsteekspanning, te worden opgevoerd, voordat op
nieuw een gasontlading optreedt. Daar hierdoor
bij het gebruik van het hier beschreven buisje
moeilijkheden kunnen ontstaan, is nog een derde
korte electrode aangebracht. Tussen deze elec
trode en de reeds beschreven lange electrode
wordt een zodanige vaste spanning aangelegd, dat
een gasontlading optreedt met een zo kleine
stroomsterkte, dat slechts een zeer gering licht
verschijnsel is waar te nemen. Wordt de ontlading
tussen de lange en de andere korte electrode on
derbroken, dan kan deze onmiddellijk weer op
treden, zodra de spanning tussen deze laatste
electroden de brandspanning weer overschrijdt.
b. Kathodestraalindicatorbuizen
Het hierboven beschreven buisje wordt voor
zichtbare afstemming in ontvangers niet veel
meer toegepast. Een veel fraaier effect wordt nl.
■verkregen met behulp van een buis, waarvan de
werking berust op het feit, dat bepaalde stoffen
licht uitstralen als zij door een electronenstroom
van voldoende sterkte worden getroffen. Men

Fig. 107.

Constructie van een
gasontladings
buisje voor zicht
bare afstemming.
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noemt dit fluoresceren. Men plaatst een schermpje, dat met een dergelijke fluorescerende stof is bedekt, zodanig in een glazen ballon, dat
het van buiten goed zichtbaar is. Binnen dit schermpje is een kathode
opgesteld. Wordt aan het fluorescerende scherm een positieve span
ning ten opzichte van de kathode gegeven, dan zullen de door de
kathode geëmitteerde electronen het scherm treffen en dit doen op
lichten. Door middel van een viertal plaatjes, die tussen kathode en
scherm zijn opgesteld, wordt de electronenstroom zodanig beïnvloed,
dat slechts vier gedeelten van het scherm door electronen worden ge
troffen. Het oplichtende gedeelte heeft hierdoor de vorm van een kruis;
vandaar dat een dergelijke buis vaak wordt aangeduid als afstemkruis.
De breedte van de vier gedeelten van het kruis is afhankelijk van de
spanning aan de hierboven genoemde plaatjes, de zg. afbuigplaatjes.
Ter vereenvoudiging van de schakeling in ontvangers wordt een indicatie-inrichting, als hier is beschreven, steeds tezamengebouwd met
een triode. De afbuigplaatjes worden met de anode hiervan verbonden.
Wordt in de anodeleiding een weerstand opgenomen, dan ondergaat de
anodespanning bij variatie van de roosterspanning een wijziging. De
breedte van de lichtende gedeelten van het afstemkruis kan dus worden
beïnvloed door de roosterspanning van het triodegedeelte te variëren.
Op de wijze, waarop een schakeling dient
te worden uitgevoerd om met behulp van
een afstemkruis een ontvanger te kunnen
afstemmen, wordt elders in dit werk nader
ingegaan. (Deel 3, hfdst. IV.J.)
In fig. 108 is een schets gegeven van de
constructie van een buis als hierboven werd
beschreven. Het indicatiegedeelte is boven
het triodegedeelte gemonteerd. Voor beide
is een gemeenschappelijke kathode aange
bracht, die met K is aangegeven, g is het
rooster en A de anode van het triodedeel,
terwijl S het scherm en P de afbuigplaatjes
van het indicatiegedeelte zijn. In fig. 109a
is een bovenaanzicht van het indicatorgedeelte geschetst, waarin de baan van
enkele electronen is aangegeven. Bij een
lagere spanning aan de afbuigplaatjes
worden deze banen meer tussen de plaat
jes samengedrongen, waardoor de op
Fig. 108.
Constructie van
een indicatiebuis voor zicht lichtende gedeelten van het scherm smaller
bare afstemming (zg. afstem worden. In fig. 109b en c is de vorm van
kruis). K. kathode; g. rooster; het lichtende kruis aangegeven, waarbij b
A. anode (gedeeltelijk weg geldt voor een lage spanning aan de afbuig
gesneden om het rooster plaatjes, dus een kleine negatieve rooster
zichtbaar te maken); P. af
buigplaatjes; S. scherm (ge spanning van het triodegedeelte en c voor
een grotere negatieve roosterspanning. In
deeltelijk weggesneden).
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Fig. 110. Schema van een indicatiebuis voor zichtbare afstemming (afstemkruis). De electroden zijn door
dezelfde letters aangeduid als in
fig. 108.

Fig. 109. a. Bovenaanzicht van het
indicatiegedeelte van een afstemkruis,
waarin enkele electronenbanen zijn
aangegeven, b. Beeld van het lichtende gedeelte van het scherm bij een
kleine waarde van de negatieve
roosterspanning. c. Idem bij een grotere waarde van de negatieve roosterspanning.

Fig. in. Schema van een indicatorbuis voor zichtbare afstemming, waarbij gebruik is gemaakt van twee triodes
met verschillende steilheid. Met ieder
van de anodes A, en A2 is een afbuigplaatje Pj en P2 verbonden.

fig. 110 is de gebruikelijke schemafiguur voor een afstemkruis gegeven.
Een nog betere indicatie van de juiste afstemming van een ontvanger
kan worden verkregen met een indicatiebuis, die is uitgerust met twee
triodes, die een verschillende steilheid hebben. Deze beide triodes
hebben een gemeenschappelijk rooster, terwijl de anodes ieder met één
afbuigplaatje zijn verbonden. (Het lichtende gedeelte van het scherm
heeft dus nu niet meer de vorm van een kruis.) In fig. m is de
schemafiguur van een dergelijke afstemindicatiebuis getekend. Een
verbetering van de eigenschappen van het indicatiegedeelte is nog ver
kregen door tussen kathode en afbuigplaatjes een rooster op te stellen,
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dat met de kathode is verbonden en dat dient om de invloed van de
ruimtelading om de kathode te verminderen. Doordat de beide triodegedeelten niet dezelfde steilheid hebben, is de invloed, die de breedte
van het lichtende gedeelte van het scherm ondervindt van de spanning
aan beide afbuigplaatjes, niet voor beide plaatjes dezelfde, waardoor het
afstemmen van een ontvanger voor zenders, die met zeer verschillende
sterkte worden ontvangen, gemakkelijker is. Voor nadere bijzonder
heden hieromtrent verwijzen wij weer naar Deel 3, hfdst. IV.J.
9. Buizen met secundaire emissie
Volgens formule (21) is de versterking, die met een buis kan worden
verkregen, evenredig met de steilheid. Wil men dus met een buis
een grote versterking bereiken, dan dient de steilheid van deze buis
zo groot mogelijk te zijn. Om een grote steilheid te kunnen verwezen
lijken moet in een buis een grote anodestroom vloeien, waarvoor een
grote kathode vereist is. Daar voor het verwarmen van een grote
kathode een groot vermogen aan de gloeidraad moet worden toe
gevoerd, zal een dergelijke buis dus oneconomisch zijn. Bovendien
bestaan tegen het gebruik van een grote kathode en een groot gloeidraadvermogen nog andere bezwaren; zo wordt bv. de constructie
van het geheel groter, wat moeilijkheden geeft bij gebruik van de buis
bij zeer hoge frequenties (zie onder K).
Een mogelijkheid om een grote steilheid te verkrijgen zonder begrensd
te zijn door het emitterend vermogen van de kathode wordt gegeven
door de secundaire emissie. Zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, ver
staat men hieronder het verschijnsel, dat een oppervlak, dat wordt ge
troffen door electronen, die een snelheid hebben boven een bepaalde
minimale waarde, in staat is electronen te emitteren, zonder dat dit
oppervlak tot gloeiing behoeft te worden gebracht. Voor ieder electron, dat het oppervlak treft, kan meer dan één electron hieruit worden
vrijgemaakt, zodat een grotere electronenstroom
het betreffende oppervlak verlaat dan hierop
aankomt. Hiervan kan worden gebruik gemaakt om
een electronenstroom te verkrijgen, die groter is
dan de door de kathode geëmitteerde stroom. In
fig. 112 is het principe geschetst, waarop een buis
berust, waarin wordt gebruik gemaakt van secun
daire emissie voor het vergroten van de anode
stroom. De electronenstroom, die door de kathode
K wordt geëmitteerd (de zg. primaire electronen
Fig. 112.
Principe van een stroom) passeert allereerst het rooster g. Door het
versterkerbuis met aanbrengen van speciale schermen worden de
secundaire emissie. electronen gedreven naar de zg. hulpkathode HK,
K. kathode;
die een positieve spanning heeft ten opzichte van
g. rooster;
HK. hulpkathode; de kathode. Door secundaire emissie worden uit
deze electrode secundaire electronen vrijgemaakt,
A. anode.
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Fig. 113. Doorsnede door
het electrodensysteem van
de
Philips-secundaireemissiebuis 4696.
K. kathode; gx. stuurrooster; g2.schermrooster;
Sj. scherm voor het af
buigen van de banen der
primaire electronen;
HK. hulpkathode;
A. anode; a. baan van een
primair electron; b. banen
van secundaire electronen.

en wel is het aantal dezer electronen groter dan het aantal primaire
electronen, dat op de hulpkathode aankomt. Door aan de anode A
een hogere positieve spanning te geven dan aan de hulpkathode,zorgt
men ervoor, dat deze vrijkomende electronen naar de anode vloeien.
De electronenstroom van HK naar A is dus enkele malen groter dan
de electronenstroom van K naar HK. Daar de laatstgenoemde stroom
door de spanning op het rooster g kan worden gestuurd, wordt ook
de electronenstroom van HK naar A door de roosterspanning beinvloed. Op deze wijze kan een grote variatie van de anodestroom
door een wijziging van de roosterspanning, dus een grote steilheid
worden verkregen. In fig. 113 is een doorsnede getekend door het
electrodensysteem van een secundaire emissiebuis. De electronen, die
door de kathode K worden geëmitteerd, passeren allereerst het stuurrooster gl en het schermrooster g2. Het scherm Sx heeft dezelfde
potentiaal als de kathode. Hierdoor worden de electronenbanen afge
bogen, zodat de electronen zich begeven naar de hulpkathode HK.
De anode bestaat, zoals in de figuur zichtbaar is, uit een tweetal platen
en een voor de hulpkathode geplaatst rooster. Met a is de baan aan
gegeven van een door de kathode geëmitteerd electron, terwijl met b
een aantal banen zijn aangeduid van electronen, die door secundaire
emissie vrijkomen. Het scherm S2 dient om te voorkomen, dat deeltjes
van het emitterende materiaal van de kathode op de hulpkathode
terecht komen. (Het vermogen tot secundaire emissie van de laatst
genoemde electrode zou hierdoor nl. verminderen.) De secundaireemissiefactor, d.i. de verhouding tussen het aantal door secundaire
emissie vrijkomende electronen en het aantal primaire electronen,
Radiotechniek EC — 19
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bedraagt bij de in fig. 113 geschetste
buis ongeveer 5, dus is de anodestroom vijfmaal 2:0 groot als de
kathodestroom.
Een nog sterkere vergroting van de
anodestroom ten opzichte van de
kathodestroom kan worden bereikt
HK2
door meervoudige secundaire emissie
toe te passen. Men richt dan de bun
Fig. 114. Principe van een buis del van de door secundaire emissie
met drievoudige secundaire emissie. vrijkomende electronen weer op een
K. kathode; HK„ HK2 en HK3. oppervlak, dat secundair kan emit
hulpkathoden; A. anode.
teren en desgewenst kan dit nog enige
malen worden herhaald. In fig. 114
is als voorbeeld het principe geschetst van een secundaire-emissiebuis
met een drietal hulpkathoden. Is de secundaire-emissiefactor n, dan
kan hier dus een versterking van de anodestroom met een factor n3
worden bereikt.
HKI

HK3

10. Kathodestraalbuizen
Wij zullen thans een huistype beschrijven, dat heden ten dage een zeer
belangrijk hulpmiddel is bij metingen en onderzoeken aan radiotechnische schakelingen, nl. de kathodestraalbuis. Behalve in de radio
techniek heeft deze buis reeds zeer uitgebreide toepassingsgebieden
gevonden in vele andere takken van techniek en wetenschap. Met
name zij hier genoemd de televisie, waar zowel in de zender als in de
ontvanger verschillende typen kathodestraalbuizen worden gebruikt.
Het principe, waarop de werking van een kathodestraalbuis berust,
is, dat de door een kathode geëmitteerde electronenstroom tot een
smalle bundel wordt „samengedrongen”. Deze bundel treft een scherm,
dat bedekt is met een fluorescerende stof; hierop ontstaat dan een
lichtend vlekje. Door de electronenbundel tussen de kathode en het
scherm in verschillende richtingen af te buigen, kan men het vlekje
figuren laten beschrijven. Wordt eenzelfde figuur in een zeer snel
tempo een groot aantal malen beschreven, dan wordt door de traag
heid van het oog een stilstaand beeld waargenomen.
In fig. 115 is het electrodensysteem van een kathodestraalbuis in
vereenvoudigde vorm voorgesteld. De kathode K is zodanig ge
construeerd, dat slechts op een klein gedeelte electronen worden ge
ëmitteerd. Het „rooster” g bestaat hier uit een cilinder, die de kathode
omhult. Doordat hierin slechts een kleine opening aanwezig is, kan
slechts een smalle bundel electronen naar buiten treden. Door dit
„rooster”, dat ook wel wordt aangeduid als de „Wehnelt-cilinder”,
een negatieve spanning te geven ten opzichte van de kathode, kan de
sterkte van de electronenstroom worden geregeld; desgewenst kan
deze zelfs geheel worden onderdrukt.

1
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Om de electronenbundel in een zo klein mogelijk oppervlak op het
scherm S te concentreren, kunnen verschillende middelen worden toe
gepast. Een der methoden is in fig. 115 in principe weergegeven. De
beide cilinders Ax en A2, die de electronenbundel omhullen, hebben ten
opzichte van de kathode een hoge spanning en wel is de spanning van
A2 hoger dan die van Av De krachtlijnen tussen deze beide electroden,
die men meestal anodes noemt, hebben een zodanig verloop, dat dit
geheel op de electronenbundel eenzelfde effect heeft als een lens op
een lichtbundel. In fig. 116 zijn enkele krachtlijnen en equipotentiaalvlakken tussen de beide anodes getekend. De baan van een electron,
dat zich niet volgens de as van de anodes beweegt, wordt afgebogen
in de richting van de genoemde as. Door de keuze van de spanningen
van Ar en A2 kan men de electronenbundel concentreren in een op
het scherm gelegen punt. Op zijn weg naar dit scherm passeert deze
bundel bij de in fig. 115 weergegeven constructie een tweetal paren
platen D,, D/ en D2, D./. Heerst tussen de platen van één dezer
paren een spannings
verschil, dan wordt de
electronenbundel afge
A|
bogen en zal het lich
tende punt op het
d2
scherm zich verplaat
sen, Heeft bv. Dj een
positieve spanning ten
115. Constructie van een kathodestraalbuis
opzichte van D/, dan Fig.
met electrostatische concentratie en deflectie.
wordt de electronen K. kathode; F, F', gloeidraadaansluitingen; g. roos
bundel naar boven af ter; A,. eerste anode; A2. tweede anode; D„ D/.
gebogen. Een span deflectieplaten voor verticale afbuiging; D2, D2'.
voor horizontale afbuiging; S. scherm;
ningsverschil tussen Do deflectieplaten
a. enkele electronenbanen.
en D2' daarentegen
A2
geeft aan de bundel,
dus ook aan het lich
tende punt, een uit
wijking in horizontale
richting. De platen Dx,
D/, Do en D2' noemt
men de deflectieplaten.
Door aan deze platen
paren bepaalde wissel
spanningen aan te slui
ten beschrijft het lich
tende punt een figuur
op het scherm. Vaak
wordt tussen D2 en D2' Fig. 116. .Verloop van de krachtlijnen (a) en
equipotentiaalvlakken (b) tussen de beide anodes
een spanning aange Ai en Ao van een kathodestraalbuis met electro
sloten, waarvan de gra statische concentratie. Met c is de baan van een
electron aangegeven.
fiek een „zaagtand-
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Fig. 117.

De Philips-kathodestraalbuis DG 16—1.

vorm" heeft, terwijl zich tussen Di en D/ een wisselspanning bevindt,
die men wil onderzoeken. Op het scherm tekent zich bij een geschikte
verhouding van de frequenties van deze beide wisselspanningen een
figuur af, die overeenkomt met de grafiek van de tussen Di en D/
staande spanning. Op deze wijze is een oscillograaf of oscilloscoop ver
kregen, op de constructie waarvan elders in dit werk nader wordt
ingegaan (Deel 7). In fig. 117 is een kathodestraalbuis voorgesteld
volgens de hierboven beschreven constructie.
De in fig. 115 en fig. 116 geschetste methode om de electronenbundel in een klein oppervlak op het scherm te concentreren door
middel van twee ringvormige anodes Ax en A2 wordt electrostatische
concentratie of wel electrostatische focussering genoemd. De beide electroden A1 en A2 kunnen ook andere vormen hebben dan in fig. 115
en 116 weergegeven. Zo kan bv. A2 bestaan uit een laag van een ge
leidende stof, die aan de binnenzijde van de ballon is aangebracht,
en die tot dicht bij het scherm S doorloopt.
Het concentreren van de electronenbanen in één punt op het scherm
kan nog op andere wijzen worden verkregen. Een dezer methoden is
de magnetische concentratie. Hiertoe wordt om de kathodestraalbuis
een spoel gelegd, waardoor een gelijkstroom vloeit (fig. 118). Ieder
electron, dat zich niet beweegt volgens de as van deze spoel, onder
vindt ten gevolge van het magnetische veld een kracht, loodrecht op
zijn bewegingsrichting, waardoor de banen der electronen op één
punt van het scherm kunnen worden gericht.
Een eenvoudig middel tot het verkrijgen van de concentratie van de
electronenbanen is nog het gebruik van een met gas gevulde kathode
straalbuis. Bevindt zich in de buis een weinig gas, dan zullen in de
electronenbundel de gasmoleculen door botsing met de electronen
worden gesplitst in electronen en positief geladen ionen. Daar deze
laatste een veel grotere massa hebben dan de electronen, blijven zij veel
langer in de baan van de electronenbundel dan de vrijgekomen elec-
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tronen, die snel worden verstrooid. In de electronenstraal ontstaat dus
een positieve ruimtelading, die op de electronen een aantrekkende
kracht uitoefent en dus de straal concentreert. Dit geldt natuurlijk
alleen wanneer de gasdruk niet zo hoog is, dat door het grote aantal
moleculen de electronen op hun banen worden verstrooid. (De gas
druk in een dergelijke buis bedraagt ongeveer 0,005 mm kwikdruk.)
Ook de afbuiging of deflectie van de electronenbundel, die in fig. 115
plaats heeft door middel van een horizontaal en een verticaal paar
deflectieplaten (electrostatische deflectie), kan door middel van het
magnetisch veld van een tweetal spoelen worden verkregen (magne
tische deflectie). De beide spoelen worden zodanig om de buis ge
plaatst, dat hun assen en de as van de buis loodrecht op elkaar staan.
Meestal bestaat iedere spoel uit twee helften, die aan weerszijden
van de buis worden geplaatst (fig. 119); doorgaans zijn de spoelen
ook om de „hals” van de buis gebogen. De electronen ondervinden
ten gevolge van de magnetische velden van de spoelen krachten, die
loodrecht staan op hun bewegingsrichting en op de magnetische
krachtlijnen. De spoelen Sx en S/ in fig. 119 zullen dus de electronenbanen een horizontale afbuiging doen ondergaan, terwijl S2 en S2'
dienen voor de verticale afbuiging.
Magnetische concentratie en magnetische afbuiging hebben het voor
deel, dat de desbetreffende spoelen geheel buiten de buis kunnen
worden aangebracht, zodat de constructie van de kathodestraalbuis
eenvoudiger is dan bij electrostatische concentratie en deflectie. De
spoelen, speciaal de deflectiespoelen, hebben echter vaak ingewikkelde
vormen en zijn dan moeilijk te wikkelen.
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Fig. 118. Gedeelte van een kathodestraalbuis met magnetische concentratie.
K. kathode; F, F', gloeidraadaansluitingen; g. „rooster”; W. buiswand;
M. magneetspoel; a. enkele electronenbanen.
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Fig. 119. Schets van de deflectiespoelen bij een kathodestraalbuis met
magnetische deflectie. Su S/. spoelenpaar voor horizontale deflectie;
S2, S2'. spoelenpaar voor verticale deflectie.
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Onder de gevoeligheid van een kathodestraalbuis verstaat men bij electrostatische deflectie de afstand, waarover het lichtpunt op het scherm zich
verplaatst, gedeeld door de spanning tussen de beide deflectieplaten, die hier
voor nodig is. Deze gevoeligheid kan dus worden uitgedrukt in mm/V. Bij
magnetische deflectie wordt onder de gevoeligheid verstaan de verplaatsing
van het lichtpunt op het scherm, gedeeld door de magnetische veldsterkte,
die ten gevolge van de desbetreffende deflectiespoel in de buis heerst. Deze
kan worden uitgedrukt in millimeter per gauss.
Zoals men gemakkelijk inziet, zal de gevoeligheid van een kathodestraalbuis
groter zijn naarmate de electronen langer onder invloed van het veld, dat de
deflectie veroorzaakt, verblijven. Bij electrostatische deflectie zal dus de ge
voeligheid o.a. afhangen van de lengte van de deflectieplaten en van de snel
heid van de electronen in de bundel. Daar deze snelheid wordt bepaald door
de anodespanning, is dus de gevoeligheid ook van deze spanning afhankelijk
en daar een hoge anodespanning een grote snelheid aan de electronen geeft,
zal bij een hogere anodespanning de gevoeligheid kleiner worden. Verder zal
de gevoeligheid ook nog afhankelijk zijn van de afstand van de deflectieplaten
tot aan het scherm, daar bij een bepaalde richtingsverandering van de electronenstraal de verplaatsing van het lichtende punt op het scherm groter is
naarmate de genoemde afstand groter is. Tenslotte hangt bij electrostatische
deflectie de gevoeligheid ook nog af van de afstand van de deflectieplaten,
en wel is bij een kleine afstand de gevoeligheid groter (immers bij een bepaald
spanningsverschil tussen de platen is dan het electrostatische veld tussen de
platen sterker). De gevoeligheid van een buis met electrostatische afbuiging
is gegeven door de formule:

G =—

IL

2 Vad'

waarin: G =
l =
L =
Va =
d =

de
de
de
de
de

(71)

gevoeligheid;
lengte van de deflectieplaten;
afstand van het midden van deze platen tot aan het scherm;
anodespanning (van A2);
afstand van de platen van het desbetreffende paar.

Het zal dus duidelijk zijn, dat de gevoeligheid voor de beide paren deflectie
platen niet dezelfde is en wel is deze groter voor het paar, dat zich op de
grootste afstand van het scherm bevindt.
Bij magnetische afbuiging hangt de gevoeligheid eveneens af van de afstand,
waarover de electronen aan de invloed van het afbuigende veld zijn blootgesteld,
benevens van de afstand van de deflectiespoelen tot aan het scherm. Verder
is natuurlijk ook hier de gevoeligheid afhankelijk van de snelheid van de elec
tronen, dus van de anodespanning. Tenslotte heeft bij magnetische afbuiging
ook de lading en de massa der electronen invloed op de gevoeligheid. De
formule voor de gevoeligheid van een kathodestraalbuis met magnetische
deflectie luidt:

IL
G = l/- •
V m VTVl'

(72)

waarin: l

= de afstand, waarover zich de electronen in het veld van het des
betreffende spoelenpaar bewegen;
L = de afstand van de as van de spoelen tot het scherm;
Va = de anodespanning;
e = de lading van het electron (1,6 ♦ io_19 coulomb);
m — de massa van het electron (0,9 • 10 27 gram).

Zoals uit de formules (71) en (72) blijkt, kan de gevoeligheid worden vergroot
door het gebruik van een lage anodespanning. Voor een goede concentratie
van de bundel is echter een bepaalde minimale spanning nodig. Daar bij een
met gas gevulde buis de gasionen op de bundel een concentrerende werking
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uitoefenen, kan bij een dergelijke buis een lagere anodespanning worden toe
gepast dan bij een hoogvacuumbuis. De gevoeligheid zal dus in het algemeen
bij een met gas gevulde buis groter zijn. Aan het gebruik van een dergelijk
huistype zijn echter ook bezwaren verbonden. Door de traagheid van de gas
ionen is nl. een met gas gevulde buis niet geschikt voor het registreren van
wisselspanningen met hoge frequenties. Deze buizen worden dan ook weinig
meer toegepast.
Kathodestraalbuizen worden in vele verschillende uitvoeringen ge
construeerd. De afmetingen van het scherm variëren van enkele
centimeters tot enkele tientallen centimeters. Soms is de constructie
gecompliceerder dan in de figuren is aangegeven. Zo kunnen ter ver
mijding van vertekening van het beeld op het scherm de deflectieplaten zeer speciale vormen hebben.
Het fluorescerende materiaal van het scherm kan verschillende samen
stellingen hebben, waardoor het licht verschillend gekleurd kan zijn.
Voor oscillografen wordt doorgaans een groen lichtend scherm ge
bruikt, terwijl voor televisie wit licht in aanmerking komt. Ook buizen
met een blauw lichtend scherm worden vervaardigd. Voor sommige
toepassingen worden buizen met een zg. nalichtend scherm gebruikt.
Hierbij blijft een door het lichtpunt beschreven figuur enige tijd
zichtbaar, wat het waarnemen van verschijnselen, die zich slechts in
een langzaam tempo herhalen, veel gemakkelijker maakt.
11. Fotocellen
Bij de meeste in het voorafgaande behandelde buizen was een kathode
aanwezig, die door middel van een gloeidraad werd verhit en die
onder invloed van deze verhitting electronen emitteerde. Een fotocel
is echter een buis, waarbij de emissie van electronen niet plaats heeft
doordat een kathode wordt verwarmd, doch door
dat deze wordt getroffen door licht. Bepaalde
stoffen zijn nl. in staat onder invloed van op
vallend licht electronen te emitteren. Enige van
deze stoffen zijn caesium, kalium en rubidium.
De eenvoudigste vorm van een fotocel is te ver
gelijken met een diode, waarbij echter geen gloei
draad aanwezig is. De kathode heeft een zodanige
vorm, dat een groot oppervlak hiervan kan worden
belicht. Bij een zeer gebruikelijke uitvoeringsvorm
is de kathode in de vorm van een dunne laag van
het lichtgevoelige materiaal aan de binnenzijde van
een glasballon aangebracht. De anode is in de vorm
van een stift in het midden van de ballon geplaatst.
In fig. 120 is de constructie van een dergelijke foto
cel afgebeeld. Wordt tussen anode en kathode een
Fig. 120.
gelijkspanningsbron aangesloten, dan zal evenals bij Constructie
van een
een normale diode een anodestroom gaan vloeien. fotocel. K. kathode;
A. anode.
De grootte van deze stroom is afhankelijk van
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de sterkte van het invallende licht. Als een der belangrijkste toepas
singsgebieden van fotocellen, die op deze eigenschappen berusten,
noemen wij de geluidsweergave bij de sprekende film.
Natuurlijk hangt de anodestroom ook af van de anodespanning en wel
stijgt de stroom met toenemende anodespanning totdat de toestand
van verzadiging is bereikt. In fig. 121 is de anodestroom van een foto
cel getekend als functie van de anodespanning bij enkele waarden van
de op de cel vallende lichtstroom (gemeten in lumen). Zoals uit deze
figuur blijkt, is de anodestroom evenredig met de lichtstroom.
De anodestroom is, behalve van de sterkte van het invallende licht,
ook nog afhankelijk van de kleur hiervan, en wel is de gevoeligheid
voor verschillende kleuren afhankelijk van het materiaal, waaruit de
kathode is samengesteld. In fig. 122 is de relatieve gevoeligheid van
een tweetal fotocellen getekend als functie van de golflengte van
het licht. Zoals in de theorie van het licht gebruikelijk is, is deze
o
golflengte uitgedrukt in angström-eenheden (1 A= io-7 mm). Het
gebied van het zichtbare licht strekt zich ongeveer uit van 4300 tot
o
... .
7500 A. Uit fig. 122 blijkt, dat een fotocel met een caesiumkathode
veel gevoeliger is voor licht met een „grote" golflengte (rood) dan
een cel met een kaliumkathode. Een caesiumkathode is zelfs ook
o
gevoelig voor infrarode stralen (golflengte groter dan 8000 A), die
door het menselijk oog niet kunnen worden waargenomen. Verschil
lende toepassingen van fotocellen berusten op deze eigenschap.
Bij de tot nu beschreven fotocellen is de ballon steeds zo goed mogelijk
luchtledig gepompt. Men spreekt dan van een hoogvacuumfotocel.
Is een weinig gas in de ballon aanwezig, dan wordt een met gas gevulde
fotocel verkregen, waarvan de Za-Va~karakteristiek een ander ver
loop heeft. Zoals reeds bij de behandeling van de met gas gevulde
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Fig. 121. Anodestroom-anodespanningskarakteristieken van de
Philips-fotocel 3512. De verschil
lende krommen gelden voor enkele
waarden van de invallende licht
stroom.
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Fig. 122. Relatieve gevoeligheid
van twee fotocellen voor licht met
verschillende golflengten, a. foto
cel met kaliumkathode; b. fotocel
met caesiumkathode.
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gelijkrichtbuizen werd beschreven,
dragen de electronen en ionen, die
door ionisatie in het gas vrij
komen, in belangrijke mate bij tot
de anodestroom, welke laatste hier
door een veel grotere waarde kan
va
bereiken dan in een hoogvacuumcel. Ook als de anodespanning zo
hoog is, dat de door de kathode Fig. 123. Anodestroom - anodespanningskarakteristiek van een met gas ge
geëmitteerde electronenstroom zijn vulde fotocel (a). Met b is de vorm
verzadigingswaarde heeft bereikt, aangegeven van de karakteristiek van
blijft het aantal door ionisatie ont een overeenkomstige hoogvacuumcel.
stane vrije electronen bij een
verdere stijging van de anodespanning nog toenemen. De anode
stroom zal dus bij een met gas gevulde fotocel geen verzadigings
waarde bereiken. In fig. 123 is gestippeld getekend de karakteristiek
van een hoogvacuumcel, terwijl de getrokken lijn de vorm voorstelt,
die deze kromme aanneemt, wanneer de ballon een weinig gas bevat.
Een nadeel van een met gas gevulde fotocel ten opzichte van een hoog
vacuumcel is, dat door de traagheid van de gasionen een fotocel van
het eerstgenoemde type niet kan worden gebruikt voor het omzetten
van zeer snelle lichtvariaties in variaties van de anodestroom. Hier
door zijn verschillende toepassingsgebieden uitsluitend toegankelijk
voor hoogvacuumcellen.
Uit fig. 123 zou men kunnen opmaken, dat men, door het vergroten
van de anodespanning van een met gas gevulde fotocel, de gevoelig
heid onbeperkt kan doen toenemen. Dit is echter niet het geval, daar
bij het overschrijden van een bepaalde waarde van Va (de doorslagspanning) een gasontlading optreedt, zoals reeds bij de behandeling
van neon-stabilisatorbuizen werd beschreven. Daar de lichtgevoelige
laag hiertegen niet bestand is, dient men bij het gebruik van een met
gas gevulde fotocel te waken tegen de overschrijding van de maximaal
toelaatbare spanning.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de gevoeligheid van een fotocel voor
licht met verschillende golflengten uitsluitend afhankelijk is van het
materiaal van de gebezigde kathode. Hierop heeft de vulling van de
ballon met gas practisch geen invloed.
Een fotocel, die men eigenlijk niet tot de buizen kan rekenen, doch
die, ter wille van de volledigheid, hier niet onvermeld kan blijven,
is de sperlaagfotocel.
Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een dunne laag van een mate
riaal, dat bij bestraling met licht electronen emitteert. Voor het ver
krijgen van een stroom is nu echter geen uitwendige spanningsbron
meer nodig; de door de bestraling geleverde energie is voldoende om de
electronen naar de anode te bewegen. In fig. 124 is de constructie
van een sperlaagfotocel schematisch weergegeven. Hierin is a een
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metalen plaatje, dat als ondergrond
dient voor de laag b, welke laatste
bestaat uit een zg. halfgeleider,
d.i. een stof, waarvan het geleidingsvermogen voor electriciteit
Fig. 124. Schematische voorstelling
tussen dat van een geleider en
van de constructie van een sperlaagfotocel. a. metalen plaat; b. halfgelei een isolator in ligt. Meestal wordt
der; c. dun, doorzichtig metaallaagje. als halfgeleider selenium gebruikt.
Het licht valt in volgens de pijlen. De buitenzijde van de seleniumlaag wordt bijzonder geprepareerd
en daarna bedekt met een zeer dun doorzichtig laagje metaal, c.
Tussen dit metaallaagje en de halfgeleider bevindt zich de zg. sperlaag,
die de eigenschap heeft, dat de electronen gemakkelijker van het
metaallaagje c naar de halfgeleider b overgaan dan omgekeerd. Hier
door kan het geheel worden gebruikt als gelijkrichter. Het is nu merk
waardig, dat, wanneer door het metaallaagje c licht op de halfgeleider b
valt (volgens de pijlen in fig. 124), zich electronen gaan bewegen van
de halfgeleider b naar het metaallaagje c, dus juist in de richting,
waarin zonder licht de electronen zich het minst gemakkelijk bewegen.
Wordt de fotocel over een uitwendige keten gesloten, bv. via een
micro-ampèremeter (fig. 124), dan wordt een stroom verkregen zonder
dat een uitwendige spanningsbron nodig is. Is de uitwendige weer
stand zeer klein, dan is deze stroom evenredig met de sterkte van het
op de cel vallende licht; vandaar dat dit type fotocel veel wordt toe
gepast voor fotografische belichtingsmeters. Wordt echter in de uit
wendige keten een weerstand opgenomen van ongeveer 100 ü of meer,
dan neemt de verkregen stroom snel af, terwijl deze dan bovendien
niet meer evenredig is met de lichtsterkte. De toepassingsmogelijk
heden van sperlaagfotocellen zijn hierdoor dan ook beperkt.
b \//////////////'////////////////////////J7777,

12. Ikonoscopen
Tenslotte zullen wij nog een huistype beschrijven, dat men kan be
schouwen als een combinatie van een kathodestraalbuis en een zeer
groot aantal fotocellen. Bij televisiezenders fungeert de ikonoscoop als
„oog" en heeft door zijn grote gevoeligheid practisch alle andere
opnamemethoden verdrongen.
Een ikonoscoop is een kathodestraalbuis, waarin het scherm is ver
vangen door een plaat, waarop zich een zeer groot aantal zeer kleine
fotocellen bevinden. In fig. 125 is de constructie van een dergelijke
buis schematisch weergegeven, terwijl fig. 126 een gedeelte van de
plaat P voorstelt. Deze plaat is bedekt met een isolerende laag b,
waarop zich een laag c bevindt van een stof, die onder invloed van
het licht electronen emitteert. Deze laatste laag is verdeeld in een
zeer groot aantal zeer kleine deeltjes. Daar ieder van deze deeltjes
door de isolerende laag b is gescheiden van de plaat a, vormen deze
een groot aantal zeer kleine condensatoren. Door middel van de
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lens L wordt een beeld van de weer te geven scene op de lichtgevoelige
laag van de plaat P geworpen. Op die plaatsen, die door het licht
worden getroffen, zullen de deeltjes van de laag c electronen emit
teren, waardoor de genoemde condensatoren worden geladen. De
electronenstraal wordt zodanig gestuurd, dat deze lijn voor lijn de
gehele plaat P „aftast’'. Wanneer een gedeelte van de gevoelige laag,
dat electronen heeft geëmitteerd, door de straal wordt getroffen,
worden aan de desbetreffende deeltjes weer electronen toegevoerd,
waardoor de kleine condensatoren weer worden ontladen. De ontlaadstromen vloeien door de weerstand R, die in de leiding naar de plaat P
is opgenomen. De stroom door en dus ook de spanning op deze weer
stand zijn derhalve een maat voor de sterkte van het op de plaat P
vallende licht op de plaats, waar op het beschouwde moment de
electronenstraal de plaat treft. Op deze wijze kan dus het gehele beeld
punt voor punt in electrische spanningsimpulsen worden beschreven.
De wijze, waarop van de ikonoscoop in televisezenders wordt gebruik
gemaakt, wordt uitvoerig behandeld in Deel 6a.
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Fig. 125. Schets van de constructie en
de aansluiting der voedingsspanningen
aan een ikonoscoop.
K. kathode; F. gloeidraad; g. „rooster”;
At. eerste anode; A,. tweede anode;
P. plaat; L. lens; R. belastingsweerstand.

Fig. 126. Constructie van de
plaat P uit een ikonoscoop
(sterk vergroot), a. metalen
plaat; b. isolerende laag; c.
lichtgevoelige laag, bestaande
uit zeer veel kleine deeltjes.
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ENKELE VOORSCHRIFTEN VOOR DE TOEPASSING
VAN RADIOBUIZEN
We willen thans nog enkele voorschriften bespreken, waarvan de
inachtname voor de goede werking van een radiobuis noodzakelijk is.
Verwaarlozing hiervan kan, behalve het minder goed functionneren
van een buis, in vele gevallen zelfs het defect geraken hiervan ver
oorzaken. In minder ernstige gevallen komt het voor, dat bij niet
oordeelkundig gebruik van een radiobuis, deze aanvankelijk schijnbaar
goed functionneert, maar dat de levensduur hiervan toch sterk wordt
verminderd, zodat de buis na een betrekkelijk korte tijd toch defect
raakt. Speciaal in dit laatste geval wordt de oorzaak dikwijls in de buis
gezocht, terwijl deze toch in werkelijkheid in de schakeling ligt.
Een eerste voorwaarde voor het goed functionneren van een radio
buis is, dat de juiste spanningen, zoals die door de fabrikant zijn
voorgeschreven, aan de gloeidraad en de verschillende andere
electroden worden aangesloten. Met betrekking tot de gloeidraad werd
reeds onder F vermeld, dat een te lage gloeispanning een slechte
electronenemissie van de kathode veroorzaakt, terwijl bij een te hoge
gloeispanning de kathode te sterk wordt verhit, waardoor de levens
duur wordt verkort. Ook aan de andere electroden mogen de span
ningen bepaalde waarden niet overschrijden. Wordt bv. de anodespanning van een triode te hoog gekozen, dan zal ook de anodestroom
een te hoge waarde aannemen. Een gevolg hiervan is, dat het vermogen,
Wa, dat in de buis in warmte wordt omgezet (Wa — /a • Fa) te groot
wordt. Men noemt dit vermogen gewoonlijk de anodedissipatie. De
toelaatbare waarde hiervan hangt voor een belangrijk deel af van de
grootte en de constructie van de anode. Een grote toelaatbare anode
dissipatie kan worden verkregen door grote afmetingen van de anode
of door het vermogen tot het uitstralen van warmte van deze electrode
te vergroten. Hiertoe kunnen bv. koelvinnen worden aangebracht.
Ook kan de anode met grafiet worden bedekt, waardoor het oppervlak
hiervan beter warmte kan uitstralen.
Wordt de toelaatbare anodedissipatie overschreden, dan neemt de
anode een te hoge temperatuur aan. In ernstige gevallen wordt hier
door de anode gloeiend en kan vormveranderingen ondergaan. Doch
ook als dit nog niet het geval is, kan een te hoge anodetemperatuur
voor de goede werking van de buis noodlottig zijn. Er kunnen nl.
uit het metaal gassen vrijkomen, die op verschillende manieren de
werking van de buis nadelig kunnen beïnvloeden. De symptomen,
waaruit men kan constateren, dat een buis „gas heeft”, zullen we
hieronder nog nader omschrijven.
De anodedissipatie hangt bij een triode behalve van de anodespanning
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ook af van de negatieve roosterspanning, immers een verkleining van
de waarde van deze laatste spanning doet de anodestroom en dus ook
de anodedissipatie toenemen. Er dient dus voor te worden gewaakt,
dat de negatieve roosterspanning niet beneden een bepaalde waarde
daalt. Speciaal bij zendbuizen, die een groot vermogen moeten kunnen
afgeven en hierdoor een grote anodedissipatie hebben, kan het „weg
vallen" van de negatieve roosterspanning (bv. door het defect raken
van een voedingsapparaat) voor een buis fatale gevolgen hebben. Om
deze reden is het gewenst bij deze buizen speciale maatregelen te nemen,
waardoor bij het dalen van de negatieve roosterspanning beneden een
bepaalde waarde automatisch de anodespanning wordt uitgeschakeld.
Bij schermroosterbuizen (tetrodes of penthodes) is natuurlijk ook voor
de schermroosterspanning een maximale waarde voorgeschreven. Een te
hoge schermroosterspanning doet immers de anodestroom en dus ook de
anodedissipatie toenemen. Bovendien neemt ook de schermroosterstroom toe, waardoor het vermogen Wg2, dat in dit rooster in warmte
wordt omgezet {Wg2 = Vg2 • Ig2), ontoelaatbaar hoog kan worden.
Daar de anodedissipatie gelijk is aan het product van anodespanning
en anodestroom, kan bij een lage anodespanning een hoge waarde van
de anodestroom worden toegelaten. Ook hierbij dient men echter
beneden een bepaalde grens te blijven, daar het overschrijden van de
toelaatbare waarde van de door een kathode geëmitteerde stroom het
emitterend vermogen van deze kathode snel kan doen afnemen. (Bij
schermroosterbuizen dient men er rekening mede te houden, dat de
kathodestroom gelijk is aan de som van anodestroom en schermroosterstroom.)
In de meeste ontvangtoestellen en versterkers is de schakeling zodanig,
dat onmiddellijk na het inschakelen, wanneer de kathodes van de
buizen nog niet voldoende warm zijn, de anodespanning een hogere
waarde aanneemt dan later, wanneer de buizen „warm" zijn. Een nor
maal plaatspanningsapparaat levert nl. bij een geringe stroomafname
een hogere spanning dan bij levering van de normale stroom. Boven
dien is bij vele buizen in de anodeketen een weerstand opgenomen
(zie bv. fig. 16 en 34). Vloeit geen anodestroom in de buis, dan vindt
over deze weerstand geen spanningsverlies plaats, zodat ook hierdoor
de anodespanning hoger is dan bij aanwezigheid van een zekere anode
stroom. Daar bij een „koude" buis geen anodedissipatie optreedt, kan
weliswaar hierbij een hogere anodespanning worden toegelaten dan bij
de normale bedrijfstoestand, doch door de kleine onderlinge afstanden
van de electroden in een normale radiobuis dient er rekening mede te
worden gehouden, dat bij het overschrijden van een bepaalde waarde
„doorslag" kan optreden. Voor iedere buis zijn dus twee maximale
waarden voor de anodespanning voorgeschreven, en wel één voor
„koude" en één voor „warme" toestand van de buis. Hetzelfde geldt
uiteraard bij schermroosterbuizen voor de schermroosterspanning.
Behalve bij de keuze van de voedingsspanningen van een buis (gloei
schermrooster- en anodespanning), dient ook bij het aansluiten van de
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signaalspanning met de eigenschappen van de desbetreffende buis
rekening te worden gehouden. Bij de buizen, die in ontvangtoestellen
worden toegepast, dient roosterstroom vrijwel steeds te worden ver
meden. Is dus de negatieve roosterspanning Vg0 volt en begint
roosterstroom te vloeien bij een negatieve roosterspanning van
Vgr volt, dan dient de amplitude van de roosterwisselspanning onder
alle omstandigheden kleiner dan Vgo — Vgr volt te blijven. In de
meeste gevallen is de toelaatbare signaalspanning zelfs nog kleiner,
daar de niet-lineaire vervormingsverschijnselen, die door de krom
ming van de buiskarakteristiek ontstaan, een bepaalde waarde niet
mogen overschrijden. De toelaatbare roosterwisselspanning kan in
dit geval worden vastgesteld volgens de onder G beschreven methode,
waarbij het van de functie, die de buis in het apparaat heeft,
afhangt, welke van de in deze paragraaf beschreven vervormings
verschijnselen maatgevend is. Voor eindbuizen wordt doorgaans de
roosterwisselspanning, die nodig is om de buis een bepaald vermogen
te doen afgeven, in de publicatiegegevens van de buis aangetroffen.
Voor nadere bijzonderheden omtrent de berekening van de signaalspanningen, die op de roosters van de verschillende buizen in een
apparaat optreden, zij verwezen naar de hoofdstukken over ontvangers
en versterkers (Deel 3, hfdst. IV en hfdst. X).
Bij zendbuizen worden meestal roosterwisselspanningen toegepast, die
zo groot zijn, dat roosterstroom vloeit. De voor een bepaalde buis
benodigde negatieve roosterspanning, de roostersignaalspanning en de
hierbij optredende roosterstroom worden steeds in de publicatiegegevens
vermeld. Men dient er dus bij het ontwerp van de aan de beschouwde
buis voorafgaande versterkertrap rekening mee te houden, dat deze
de benodigde energie moet kunnen leveren (zie Deel 4, hfdst. II).
Bij het vaststellen van de negatieve roosterspanning van een buis
dient men er ook rekening mede te houden, dat deze doorgaans niet
volkomen gelijk is aan de spanning, die men met behulp van een
batterij of een andere spanningsbron tussen rooster en kathode aansluit
(zie bv. fig. 16) of wel met behulp van een kathode weerstand verkrijgt
(fig. 23). Daar het rooster en de kathode uit verschillende materialen
bestaan, is nl. tussen deze electroden een contactpotentiaal aanwezig,
d.w.z. dat bij het aanbrengen van een uitwendige geleidende verbinding
zonder spanningsbron reeds een spanningsverschil bestaat.
In de regel heeft ten gevolge van de contactpotentiaal het rooster
ten opzichte van de kathode een negatieve spanning van 0,5 a 1 volt.
Daar men nooit geheel kan vermijden, dat kleine deeltjes van het
emitterende materiaal van de kathode op de roosterdraden geraken,
is deze contactpotentiaal bij een bepaald huistype steeds aan een
tamelijk grote spreiding onderhevig en kan zich ook tijdens de levens
duur van een buis wijzigen, ten gevolge waarvan de karakteristieken
een schijnbare verschuiving ondergaan.
De nadelige invloed, die in de ballon vrijgekomen sporen gas op de wer
king van een buis kunnen hebben, kan op verschillende manieren merk-

IV. N 303

baar worden. Doordat de gasdeeltjes
jlgJa
/>•
door de electronen, die door de
kathode zijn geëmitteerd, worden ge
ïoniseerd, zullen positief geladen
ionen aanwezig zijn, die worden aan
y/
getrokken door het stuurrooster, dat
ten opzichte van de andere electroden
een negatieve spanning heeft. Door
--------Vg
dat deze ionen dus naar dit rooster
'g
vloeien, ontstaat een zg. omgekeerde
roosterstroom, waaronder men ver
staat, dat de richting van deze stroom Fig. 127. Roosterstroom Ig als
tegengesteld is aan die van een functie van de roosterspanning Vg
aanwezigheid van gas in een
,, normale" roosterstroom, waarbij bij
buis. De gestippelde lijn is de
immers het rooster door electronen
Ia~ ^-karakteristiek.
wordt getroffen. De richting van de
roosterstroom, die door gas ontstaat, is dus buiten de ballon van
rooster naar kathode. Deze stroom kan niet, zoals een „normale"
roosterstroom, door een negatieve roosterspanning worden onderdrukt,
immers een vergroting van de genoemde spanning doet juist de aan
trekkingskracht van de roosterdraden op de gasionen toenemen. Wordt
echter de negatieve roosterspanning zo groot gemaakt, dat de anodestroom geheel is onderdrukt, dan is ook de omgekeerde roosterstroom
nul geworden, daar de kathode dan geen electronen meer emitteert,
dus ook het gas niet meer wordt geïoniseerd. Het verloop van de
roosterstroom als functie van de roosterspanning heeft dus bij een buis,
die gas bevat, een verloop als in fig. 127 is weergegeven. De ge
stippelde lijn stelt hierin de /a-Vg-karakteristiek voor. Bij kleine
negatieve roosterspanningen overweegt de „normale” roosterstroom.
Een ander gevolg van de aanwezigheid van gasdeeltjes in de ballon
is, dat het geruis, dat de buis in een schakeling kan veroorzaken (zie
hfdst. VIII) belangrijk kan toenemen, wat voor zeer gevoelige ont
vangtoestellen en versterkers hinderlijk kan zijn.
Behalve door het vrijkomen van gasdeeltjes uit electroden, die door
overbelasting te sterk worden verhit, kan ook gas in een ballon komen,
doordat deze niet volkomen dicht is. Een dergelijk lek kan ontstaan
door een te sterke verhitting van aansluitpennen, die in een glazen
bodemplaat zijn geperst (fig. 39 en 40). Onoordeelkundig solderen
aan huishouders, waarin buizen zijn geplaatst, kan hiervan bv. de
oorzaak zijn. Grotere hoeveelheden gas in de ballon, zoals die op
den duur bij lekkage meestal aanwezig zijn, zijn op verschillende
manieren merkbaar. Allereerst vermelden wij het verdwijnen van de
getterspiegel, die door chemische veranderingen in een wit poeder
overgaat. Bij het inschakelen van de anodespanning van een met gas
gevulde buis kan een gasontlading optreden, die een blauw gekleurd
lichtverschijnsel in de ballon veroorzaakt. Zoals reeds werd vermeld,
kan bij een dergelijke gasontlading de stroom plotseling tot een hoge
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waarde stijgen, waardoor verschillende onderdelen in het desbetreffende
apparaat kunnen worden beschadigd. Is zeer veel gas in de ballon
aanwezig, dan kan het voorkomen, dat dit een zo grote afkoelende
werking op de kathode uitoefent, dat deze niet warm wordt, ondanks
het feit, dat de gloeidraad wél gloeit (wat bij vele buizen is waar te
nemen). In dit geval treedt geen electronen-emissie, dus ook geen
gasontlading of omgekeerde roosterstroom op.
Behalve door de aanwezigheid van gas kan een omgekeerde rooster
stroom ook nog ontstaan door zg. roosteremissie. Normaal zal een
rooster, dat immers niet is bedekt met een emitterende laag en ook
niet wordt verhit, geen electronen kunnen emitteren. We vermeldden
hierboven echter reeds, dat het nooit geheel is te vermijden, dat kleine
deeltjes van het emitterende materiaal van de kathode op het rooster
geraken. Daar de roosterdraden ten gevolge van de nabijheid van de
kathode in vele gevallen ook een tamelijk hoge temperatuur kunnen
hebben, kan het voorkomen, dat ook het rooster in geringe mate
electronen emitteert. Ook hierbij zal dus de richting van de rooster
stroom buiten de buis zijn van het rooster naar de kathode. In tegen
stelling tot de roosterstroom, die door gas ontstaat, verdwijnt echter de
stroom, die een gevolg is van roosteremissie, niet door het aanbrengen
van een negatieve roosterspanning, die de anodestroom volledig onder
drukt. Daar het emitterend vermogen van het rooster in de regel zeer
beperkt is, zal deze stroom niet boven een bepaalde verzadigingswaarde kunnen stijgen. In fig. 128 is het verloop weergegeven van de
roosterstroom in een buis, die roosteremissie vertoont, als functie van
de roosterspanning. Ook hier zal weer bij een zeer kleine negatieve
roosterspanning de „normale” roosterstroom overheersen.
Met het oog op de mogelijkheid van het ontstaan van roosteremissie
is bij radiobuizen steeds een grens gesteld aan de weerstand, die zich
in de schakeling tussen rooster en kathode mag bevinden. Doordat nl.
de roosterstroom door deze weerstand Rg vloeit (fig. 129), ondergaat
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Fig. 128. Roosterstroom Ig als functie
van de roosterspanning VK bij het optreden van roosteremissie. De gestippelde
lijn is de /a-Vg-karakteristiek.
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Fig. 129. Richting van de rooster
stroom bij aanwezigheid van gas
en bij het optreden van roosteremissie. De weerstand Re mag een
bepaalde maximale waarde niet
overschrijden.
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het rooster een kleine vermindering van de negatieve spanning, die
dit rooster ten opzichte van de kathode heeft. Hierdoor zal de anodestroom iets toenemen, ten gevolge waarvan de verschillende electroden, dus ook het rooster, warmer worden. Het rooster zal hierdoor
nu sterker gaan emitteren, waardoor weer een toename van de anodestroom ontstaat, enz. De buis kan op deze wijze ernstig worden be
schadigd. Wanneer echter de weerstand Rg kleiner is dan de maxi
maal toelaatbare waarde, die bij de voorschriften voor iedere buis is
vermeld, kan het bovenomschreven verschijnsel niet in zo sterke mate
optreden, dat de werking van de buis er door wordt beïnvloed.
Behalve tussen rooster en kathode is bij indirect verhitte radiobuizen
ook een maximale waarde voorgeschreven voor de weerstand tussen
kathode en gloeidraad. Zoals we reeds in § C zagen, wordt een
negatieve roosterspanning zeer vaak verkregen door in de leiding van
de kathode naar „aarde" een weerstand op te nemen (zie fig. 23).
Is de gloeidraad met één zijde eveneens met „aarde" verbonden, dan
bevindt zich dus deze weerstand tussen kathode en gloeidraad. Daar
het isolatiemateriaal, waarmede de gloeidraad in het kathodebuisje is
bedekt, zich op een zeer hoge temperatuur bevindt, zal de isolatie
hiervan nooit volkomen zijn. Het kan nu voorkomen, dat bij een grote
waarde van Rk (zie fig. 23) het werkpunt van de buis niet wordt
bepaald door deze weerstand, doch door de onvolkomen isolatie tussen
kathode en gloeidraad. Daar de weerstand van dit isolatiemateriaal
steeds een tamelijk grote spreiding vertoont en ook tijdens de werking
van de buis van waarde kan veranderen, is het voor het regelmatig
functioneren van een indirect verhitte buis noodzakelijk, dat de in de
kathodeleiding aanwezige weerstand een bepaalde, in de voorschriften
vermelde waarde niet overschrijdt. Ook is het noodzakelijk, dat parallel
met deze weerstand een condensator wordt aangebracht, daar anders
de mogelijkheid bestaat, dat door kleine onregelmatigheden in de
electronen-emissie storende verschijnselen kunnen optreden (ruisen,
kraken, brommen). Slechts zeer kleine weerstanden (enkele ohms),
zoals die bij sommige schakelingen voor tegenkoppeling (zie hfdst. V)
worden toegepast, kunnen in een kathodeleiding worden aangebracht,
zonder dat hiermede een condensator parallel is geschakeld.
Bij schermroosterbuizen dient bij het verrichten van schakelmanipulaties ervoor te worden gewaakt, dat niet de anodespanning wordt
uitgeschakeld, terwijl de schermroosterspanning ingeschakeld blijft.
(Dit kan bv. optreden bij eindbuizen, wanneer de verbinding met de
luidspreker wordt verbroken.) In dit geval vloeit nl. de gehele door
de kathode geëmitteerde electronenstroom naar het schermrooster,
wat een ernstige overbelasting van deze electrode kan veroorzaken,
met de hierboven reeds beschreven gevolgen.
Bij het inschakelen van grote zendbuizen dient men steeds eerst de
gloeispanning aan te sluiten en pas daarna, als de kathode voldoende
warm is, de anodespanning. Wanneer nl. de kathode nog niet vol
doende warm is om electronen te emitteren, vormt zich in de omgeving
Radiotechniek II — 20
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hiervan geen ruimtelading. Bij aanwezigheid van de anodespanning
veroorzaakt deze ruimtelading een vermindering van de electrische
veldsterkte in de nabijheid van de kathode. Ontbreekt deze ruimte
lading, dan zal dus deze veldsterkte groter zijn dan bij aanwezigheid
• hiervan. Onder bepaalde omstandigheden kan zij een zo grote waarde
aannemen, dat beschadiging van de kathode optreedt.
Met betrekking tot het inschakelen van met kwikdamp gevulde gelijkrichtbuizen werd reeds in § L.8 en M.4 vermeld, dat ook hierbij de anode
spanning niet onmiddellijk mag worden aangesloten, doch dat hiermede
moet worden gewacht tot zich in de buis voldoende kwikdamp heeft
gevormd om beschadiging van de kathode door een „ionenbombarde ment" te voorkomen.
Een storend verschijnsel, dat vaak in ontvangtoestellen en versterkers
optreedt, wordt aangeduid als microfonie. Hieronder verstaat men het
feit, dat variaties in de anodestroom niet alleen kunnen worden ver
oorzaakt door electrische spanningsvariaties aan de electroden, doch
ook door mechanische vorm- en plaatsveranderingen hiervan. Dit
kan bv. worden veroorzaakt, doordat de buis door geluidstrillingen
wordt getroffen, die zich door de lucht of door de onderdelen van het
betreffende apparaat kunnen voortplanten. Speciaal de gloeidraad van
direct verhitte buizen is vaak gevoelig voor mechanische of acoustische
trillingen. (Bij de constructie van deze buizen worden hiertegen
speciale maatregelen genomen.) Is in een ontvanger een luidspreker
ingebouwd, dan kunnen de hierdoor veroorzaakte trillingen storende
verschijnselen teweeg brengen, die men aanduidt als het microfonisch
effect. Vaak treedt hierbij het bekende „rondzingen" op.
Om moeilijkheden door microfonisch effect te voorkomen mag in een
apparaat na bepaalde buizen niet meer dan een zekere maximale ver
sterking worden toegepast. Speciaal laagfrequentversterkerbuizen in
ontvangtoestellen (zie Deel 3, hfdst. IV.I.B) kunnen bij ondeskundig
uitgevoerde schakelingen soms aanleiding zijn tot het ontstaan van
storingen door microfonisch effect, doch ook in middenfrequent- of
hoogfrequentversterkerbuizen kunnen deze verschijnselen optreden.
Natuurlijk zullen toestellen, waarbij een luidspreker is ingebouwd,
eerder aanleiding tot microfonisch effect geven dan apparaten, waarbij
de luidspreker afzonderlijk is opgesteld (of waarbij geen luidspreker
aanwezig is, zoals bij meetversterkers). Soms kunnen ook trillingen,
die niet door de luidspreker worden veroorzaakt (bv. het „brommen"
van een transformator), storingen van deze aard veroorzaken.
Om moeilijkheden door microfonisch effect te vermijden, worden
soms buizen in verende huishouders geplaatst of met een acoustisch
dempend materiaal cmgeven. Voor bepaalde doeleinden, waar zeer
kleine wisselspanningen een groot aantal malen moeten worden ver
sterkt, zoals bij microfoonversterkers soms het geval is, zijn huistypen
ontwikkeld, die een bijzonder gering microfonisch effect vertonen.

V* VERSTERKING

A
ALGEMENE BESCHOUWINGEN
1. Inleiding
Het principe, waarop door middel van electronenbuizen versterking
van wisselspanningen kan worden verkregen, werd in hfdst. IV reeds
beknopt aangegeven. Thans zullen wij wat dieper ingaan op de verschillende problemen, die met versterking samenhangen. De vele toe
passingen, die versterkers in de radiotechniek en aanverwante takken
der zg. zwakstroomtechniek hebben gevonden, zijn zo talrijk, dat een
enigszins volledige opsomming hiervan ondoenlijk is. We volstaan dan
ook hier met als voornaamste toepassingsgebieden van versterkerschakelingen te noemen: zenders, ontvangtoestellen, microfoon
gramofoon- en geluidsfilmversterkers.
De grootte van de benodigde versterking kan in verschillende gevallen
sterk verschillen. Zo kan het bv. voorkomen, dat de uit een ontvangantenne verkregen wisselspanningslechts enkele microvolts bedraagt, terwijl het
voor een goede werking van de detector gewenst is, dat deze spanning
tot tenminste i volt wordt versterkt. Ook microfoons, gramofoonopnemers en fotocellen in sprekende-filminstallaties leveren in de
regel zeer geringe spanningen, die aanmerkelijk moeten worden ver
sterkt om een goede luidsprekerweergave mogelijk te maken.
2. Spannings=, stroom = en vermogensversterking
Het doel, dat men met een versterker, of wel met een enkele versterkertrap, wenst te bereiken, kan sterk variëren. Onder bepaalde
omstandigheden is het alleen gewenst een wisselspanning te verkrijgen,
die groter is dan de roosterwisselspanning van de betreffende buis.
Dit is vaak het geval, wanneer de beschouwde versterkertrap wordt
gevolgd door een andere, soortgelijke schakeling. Het doel is dan in
de regel om aan het stuurrooster van de volgende buis een zo hoog
mogelijke wisselspanning toe te voeren. Indien in deze laatstgenoemde
buis geen roosterstroom vloeit, behoeft de voorafgaande versterkertrap
geen (of althans slechts een zeer gering) vermogen te leveren. In
andere gevallen echter moet een versterkertrap wél een bepaald wisselwisselstroom-vermogen kunnen leveren. Dit is bv. het geval bij een
eindbuis in een radio-ontvanger of een versterkerinstallatie, daar

308

V. A.2-3

;
!

aan een luidspreker voor de weergave van geluid een bepaald vermogen
moet worden toegevoerd. Een ander voorbeeld van een versterkertrap,
die een bepaald vermogen moet kunnen leveren, is een zendbuis, die
aan de antenne een zeker vermogen moet toevoeren (zie hfdst. IV.L en
Deel 4). Ook versterkertrappen, die worden gevolgd door een buis,
waarin roosterstroom optreedt, moeten een bepaald wisselstroomvermogen kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn stuurtrappen in
zenders, terwijl ook soms in ontvangers buizen worden toegepast,
waarbij roosterstroom wordt toegelaten. Tenslotte vermelden wij nog,
dat bij zeer hoge frequenties de meeste buizen een tamelijk lage ingangsweerstand vertonen, ook wanneer geen roosterstroom vloeit. Om tussen
rooster en kathode een bepaalde wisselspanning te verkrijgen is dus
ook hier een bepaald vermogen nodig. In de regel moet dus een ver
sterkertrap voor wisselspanningen met een zeer hoge frequentie zodanig
zijn ingericht, dat deze een zeker vermogen kan leveren.
Zoals reeds in hfdst. IV.B. 7 werd afgeleid, is de maximale spanningsversterking, die met een radiobuis kan worden verkregen, gelijk aan
de versterkingsfactor. Deze maximale versterking wordt bereikt, wan
neer in de anodeketen een zeer grote (theoretisch oneindig grote)
weerstand wordt opgenomen. Het zal duidelijk zijn, dat in dit geval de
desbetreffende buis geen wisselstroom-vermogen aan deze weerstand
levert (immers hiervoor zou een oneindig grote wisselspanning op deze
weerstand nodig zijn). Om een bepaald vermogen te kunnen leveren
zal dus in de anodeketen van een buis een kleinere weerstand
dienen te worden opgenomen. We zullen in het navolgende nog nader
ingaan op de vraag, hoe groot deze weerstand dient te zijn.
Bij sommige versterkerschakelingen wordt een wisselspanning ver
kregen, die ongeveer gelijk is aan de spanning, die aan de desbetreffende
buis wordt toegevoerd (de ingangsspanning). Terwijl echter geen (of
althans slechts een geringe) ingangsstroom nodig is, levert de buis
wél een bepaalde uitgangswisselstroom. We zouden dus hier kunnen
spreken van stroomversterking. Het zal duidelijk zijn, dat dit tevens
een vorm van vermogensversterking is. Ook op de eigenschappen van
deze schakelingen wordt hierna nog nader ingegaan.
3. De schakeling van versterkerbuizen
De meest gebruikte schakeling voor een versterkerbuis is die, waarbij
de te versterken wisselspanning wordt aangesloten tussen rooster en
kathode, terwijl in de anodeketen een weerstand is opgenomen, waarop
de versterkte wisselspanning wordt verkregen. De anodeketen wordt
dan gevormd door de anode, de genoemde weerstand, de anodebatterij
en de kathode (fig. ia), terwijl de roosterketen bestaat uit het rooster,
de bron der te versterken wisselspanning, de bron der negatieve roosterspanning en de kathode. De laatstgenoemde electrode vormt dus een
gemeenschappelijk punt voor anodeketen en roosterketen; om deze
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Fig. i. Principeschakeling van een versterkerbuis: a. in kathodebasisschakeling;
b. in roosterbasisschakeling; c. in anodebasisschakeling.
reden wordt de schakeling van fig. ia wel aangeduid als een kathode
basisschakeling. Er zijn echter voor speciale doeleinden ook schakelingen
in gebruik, waarbij niet de kathode, doch het rooster het gemeen
schappelijke punt van anodeketen en roosterketen vormen. In fig. ib
is het principe aangegeven van deze zg. roosterbasisschakeling. Het zal
duidelijk zijn, dat hierbij de anodewisselstroom, evenals de anodegelijkstroom, door de roosterketen vloeit. De bron van de roosterwisselspanning zal dus een zeker vermogen dienen te leveren, in tegenstelling
tot de schakeling van fig. ia, waar, wanneer wordt afgezien van roosterstroom en verliezen bij hoge frequenties, de wisselspanningsbron Eg
alleen de spanning en geen vermogen behoeft te leveren. Hetzelfde
met andere woorden uitdrukkend, kan men ook zeggen, dat de ingangsweerstand van een kathodebasisschakeling zeer groot (theoretisch on
eindig groot) kan zijn, terwijl die van een roosterbasisschakeling een
kleinere (soms zelfs een zeer kleine) waarde heeft.
Tenslotte is in fig. ic nog het principe geschetst van een schakeling,
waarbij het gemeenschappelijke punt van de anodeketen en de rooster
keten de anode van de buis is en die men daarom een anodebasis
schakeling noemt. Om tot het inzicht te komen, dat dit inderdaad het
geval is, dient men te bedenken dat met betrekking tot de versterking,
die de buis geeft, uitsluitend de wissel-spanningen en wisselstromen
worden beschouwd. Verwaarlozen we de inwendige weerstand van de
anodebatterij, dan kan hierop geen wisselspanning staan, zodat met
betrekking tot wisselspanningen en stromen het punt, dat de anodeketen
en de roosterketen gemeenschappelijk hebben, inderdaad de anode van
de buis is. De weerstand, die in fig. ia en b in de anodeketen is op
genomen, is hier in de kathodeleiding geschakeld. Zoals we hierna nog
zullen zien, kan op deze weerstand slechts een wisselspanning worden
verkregen, die ten hoogste gelijk is aan de ingangswisselspanning Eg.
Spanningsversterking heeft dus hier niet plaats. Daar de anodewisselstroom door de genoemde weerstand vloeit en de spanningsbron Eg
practisch geen stroom behoeft te leveren, wordt wél stroomversterking,
dus ook vermogensversterking, verkregen.
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Op de bijzondere eigenschappen van de in fig. i getekende
schakelingen wordt hieronder bij de behandeling van hun verschillende
toepassingsgebieden, nader ingegaan. Aangezien de kathodebasisschakeling de meest gebruikelijke is, zullen we ons allereerst hoofd
zakelijk hiermede bezig houden.
4. De instelling van versterkerbuizen

De in ontvangtoestellen en versterkers meest toegepaste instelling
van een buis is die, waarbij aan het stuurrooster een zo grote nega
tieve roosterspanning wordt toegevoerd, dat het werkpunt ongeveer
in het midden van het „rechte" gedeelte van de karakteristiek ligt.
In dit geval wordt bij een niet te grote waarde van de roosterwisselspanning een versterking van deze spanning zonder (of althans met
een geringe) vervorming verkregen. In fig. 2a is de 7a-Kg-karakteristiek
eenvoudigheidshalve door een rechte lijn voorgesteld. Bij instelling
van de buis volgens de hier aangegeven regel zal dus als werkpunt
ongeveer het punt A worden gekozen. Men duidt deze werkwijze van
een radiobuis, vaak aan met de benaming „klasse A”.
In verschillende gevallen wordt echter het werkpunt op de /a-Kgkarakteristiek op een andere plaats gekozen. Kiest men het werkpunt
in het snijpunt van de (geïdealiseerd als recht voorgestelde) karakte
ristiek en de Vg-as, dan spreekt men van „klasse B"-versterking.
In fig. 2b is deze buisinstelling aangegeven. Het werkpunt is hier dus B.
Zoals uit deze figuur blijkt, vloeit nu slechts anodestroom gedurende
één helft van iedere periode van de roosterwisselspanning. Deze
instelling wordt vaak toegepast in balansversterkers (zie hierna).
In zenders wordt dikwijls een instelling gekozen, waarbij het werk
punt bij een zo grote negatieve roosterspanning ligt, dat gedurende
minder dan een halve periode anodestroom vloeit. Men duidt deze
instelling van een radiobuis meestal aan als „klasse C”. In fig. 2c is
een werkpunt, dat men hiervoor kan kiezen, met C aangegeven. Er
la la
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Fig. 2. Instelling van een versterkerbuis:
a. volgens klasse A; b. volgens klasse B; c. volgens klasse C.
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treden in dit geval, zoals in hfdst. IV.L reeds werd uiteengezet, en zoals
uit fig. 2c nogmaals blijkt, in de anodeketen slechts korte „stroomstoten"
op. Het voordeel van het gebruik van een buis in een klasse-A-instelling
is, zoals reeds hierboven werd vermeld, dat de optredende vervorming
gering gehouden kan worden. Met een volgens klasse B of C ingestelde
versterkerbuis kan echter een hoger rendement worden verkregen.
Hieronder verstaat men de verhouding tussen het door de buis ge
leverde wisselstroomvermogen tot het door de anodebatterij geleverde
gelijkstroomvermogen. We zullen hierna dit rendement nog berekenen.
In fig. 2 werd de /a-Kg-karakteristiek als een rechte lijn voorgesteld.
In werkelijkheid vertoont deze altijd een zekere kromming. Hierdoor
is het soms moeilijk aan te geven of een buis is ingesteld volgens
klasse A of B. Meestal duidt men een instelling, waarbij het werk
punt in het sterk gekromde onderste gedeelte van de karakteristiek
ligt, aan als klasse B. Door deze kromming zal natuurlijk een tamelijk
grote vervorming optreden, doch bij gebruik van twee buizen in een
balansschakeling treedt een gedeeltelijke compensatie van deze vervorming
op, zoals we hierna uitvoeriger zullen aantonen. Wanneer de beide in
de balansschakeling gebruikte buizen niet volkomen gelijk zijn, is deze
vervormingscompensatie alleen in voldoende mate aanwezig, wanneer de
roosterwisselspanning zo groot is, dat gedu
rende een aanzienlijk deel van een periode in
het rechte gedeelte van de karakteristiek
la
wordt gewerkt. Bij een kleine waarde van de
roosterwisselspanning daarentegen kan de
resterende vervorming nog ontoelaatbaar hoog
zijn. Om nu het voordeel van de klasse-Ainstelling (geringe vervorming) te combineren
met dat van de instelling volgens klasse B
(hoog rendement) worden balansschakelingen
vaak zodanig uitgevoerd, dat, wanneer slechts
een geringe roosterwisselspanning aanwezig -Vg —
is, het werkpunt zich in het rechte deel van
de karakteristiek bevindt; bij toename van -Vg de roosterwisselspanning treedt echter auto
matisch een verschuiving van het werkpunt
op, zodat bij een grote wisselspanning de
buis volgens klasse B is ingesteld. In fig. 3
zijn de werkpunten voor kleine en grote
roosterwisselspanningen met A en B aan
gegeven. Deze werkwijze van een buis wordt Fig. 3Instelling van
doorgaans aangeduid als ,,klasse A-B".
een buis volgens klasse
Bij de hierna volgende behandeling van A-B. A is het werkpunt
de verschillende toepassingsgebieden van bij kleine waarde van de
bij
versterkertrappen zal op de problemen, die roosterwisselspanning;
grotere waarde van deze
samenhangen met de instelling van de buis, wisselspanning verschuift
nog nader worden ingegaan.
het werkpunt naar B.
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5. Het vervangingsscherna voor een buis
In hfdst. IV.B zagen we, dat de anodewisselstroom, die verkregen wordt
met behulp van een radiobuis, op het rooster waarvan een wissel
spanning Eg werkt, gegeven is door de formule:
^i
v
7 aw — SC Ri +
R* E g

(1)

Hierin is S de steilheid van de buis, R{ de inwendige weerstand en
Ra de in de anodeketen opgenomen weerstand (fig. 4a). Eenzelfde
wisselstroom zou in de weerstand Rz vloeien, wanneer deze werd aan
gesloten aan een wisselspanningsgenerator met een electromotorische
kracht (e.m.k.) gelijk aan gEgtn een inwendige weerstand R[. Hierin
is g de versterkingsfactor van de buis (g = S ■ Ri; zie hfdst. IV.B).
Het schema, dat in fig. 4b met getrokken lijnen is aangegeven, kan
dus worden gebruikt als vervangingsschema voor de versterkerbuis in
fig. 4a, doch wij maken er op attent, dat dit slechts geldt voor de
wisselstroom in Rz. De anodegelijkstroom, die in fig. 4a ook door Rz
vloeit, is in fig. 4b uiteraard buiten beschouwing gelaten.
Behalve door een spannings-bron met een zekere inwendige weerstand
kan een buis ook worden vervangen door een wisselstroom-bron, waar
aan een weerstand is parallel geschakeld (fig. 4c). Zoals men gemakkelijk
inziet, zal, wanneer een stroombron een wisselstroom 5 Eg levert, en
parallel met deze bron een weerstand Ri is geschakeld, in een hieraan
aangesloten weerstand Rz een wisselstroom optreden, die eveneens door
formule (1) is gegeven. We kunnen dus ook het in fig. 4c met getrokken
lijnen aangegeven schema als vervanging van een buis gebruiken, doch
ook hier geldt dit schema weer alleen voor zover de wisselstroom in
Ra wordt beschouwd. De in de weerstand R{ vloeiende wisselstroom
mag bv. niet worden vereenzelvigd met de in de buis vloeiende anodewisselstroom, terwijl ook hier de anodegelijkstroom buiten beschouwing
is gelaten.
Daar een penthode een zeer grote inwendige weerstand heeft (zie
hfdst. IV.D), zal hierbij vaak Ri groot zijn ten opzichte van Rz. In
Ra

Ri

(Jv)
"T"

+ T.
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Fig. 4. a. Schakeling van een versterkerbuis.
b. Vervanging van de buis door een wisselspanningsbron met
electromotorische kracht gEgen inwendige weerstand R{.
c. Vervanging van de buis door een stroombron S Eg met parallelweerstand 7?i.
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fig. 4c kan dan de invloed van R{ worden verwaarloosd, zodat we dus
een penthode vaak kunnen beschouwen als een bron van constante
wisselstroom 5 Eg (onder „constant" dient men hier te verstaan:
onafhankelijk van de grootte van i?a). Een triode heeft daarentegen
een veel kleinere inwendige weerstand. Hierbij kan in fig. 4b vaak Rj
ten opzichte van Ra worden verwaarloosd, in welk geval dus een triode
kan worden beschouwd als een wisselspanningsbron zonder inwendige
weerstand en met een electromotorische kracht g Eg.
Door het gebruik van de vervangingsschema's volgens fig. 4b en c
kan soms een veel duidelijker voorstelling van de werking van
een radiobuis als versterker worden verkregen, zoals we in het volgende
nog meermalen zullen zien.

B
LAAGFREQUENTVERSTERKING
1. Inleiding
We zullen thans overgaan tot een meer gedetailleerde beschouwing
van versterkertrappen voor wisselspanningen, waarvan de frequentie
ligt in het zg. „laagfrequentgebied”. Vroeger was dit gebied identiek
met het gebied der hoorbare frequenties (ongeveer 25—15 000 Hz).
De ontwikkeling der televisie heeft echter het frequentiegebied, dat
men als laagfrequent kan aanduiden, zeer uitgebreid. Het frequentie
gebied strekt zich hierbij nl. ongeveer uit van o tot 4 MHz. Ter onder
scheiding tussen deze twee frequentiegebieden duidt men het eerst
genoemde gebied gewoonlijk aan als het gebied der geluidsfrequenties
of audiofrequenties, terwijl de televisiefrequenties als het gebied der
videofrequenties worden aangegeven. We zullen ons allereerst hoofd zakelijk bezig houden met versterkers voor het audiofrequentgebied,
terwijl we later zullen zien met welke maatregelen men een versterker
zodanig kan inrichten, dat deze ook in het gebied der videofrequenties
gelijkmatig versterkt.
2. Schakelingen voor audiofrequent=spannings =
versterkertrappen
We zullen nu versterkertrappen behandelen, die een bepaalde spanning,
doch geen vermogen behoeven te leveren, in tegenstelling tot eindtrappen, die een bepaald vermogen aan de luidspreker moeten afgeven.
Als spanningsversterker kunnen zowel triodes als tetrodes en penthodes worden toegepast. De tetrode, zoals we die in hfdst. IV.D hebben
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Fig. 5Schakeling van een versterkerbuis
met weerstandkoppeling.

beschreven, is een huistype,
dat niet veel meer wordt ge
bruikt en als verouderd is te
beschouwen. x)
Is de in de anodeketen gescha
kelde weerstand Ra, dan is de
versterking:

Fig. 6. /a-Va-karakteristiek van het
triodegedeelte van de Philips-duodiode-triode EBC 3. a, b en c zijn
drie belastingslijnen voor Vb = 250 V,
resp. voor weerstandkoppeling met
Ra = 0,1 MO (werkpunt P), voor
smoorspoelkoppeling met een smoorspoel met zeer grote (theoretisch on
eindig grote) zelfinductie en met een
smoorspoel, waarvan de reactantie van
dezelfde orde van grootte is als de
inwendige weerstand R\ (werkpunt Q).

*a

(2)

Ri + Ra
Wordt Rz groot gemaakt ten opzichte van de inwendige weerstand Rlt
dan nadert de versterking tot de versterkingsfactor g.
Is de spanning van de anodebatterij Vb en de anodegelijkstroom /ao
(fig. 5), dan is de anodegelijkspanning:
l^ao —

-fao Ra.

(3)

Bij gebruik van een grote weerstand
wordt dus de anodespanning
Vao laag. In fig. 6 is een belastingslijn a aangegeven in de IarVakarakteristiekenbundel van een triode. De helling van deze lijn is
gegeven door:
tg cc = Z?a
(4)
De in de figuur getekende lijn a geldt voor i?a = 0,1 MD en Va
= 250 V. Is nu de negatieve roosterspanning—5 V, dan zien we, dat
de anodespanning 150 V zal bedragen (werkpunt P). Wordt de roosterwisselspanning zo groot gemaakt, dat nog juist geen roosterstroom
vloeit, dan mag de amplitude van deze wisselspanning 3V2 V bedragen
(aannemende, dat roosterstroom begint te vloeien bij een negatieve
roosterspanning van i1/2 V). De roosterspanning zal dan dus variëren
tussen i1^ en 8x/2 V en uit de belastingslijn a in fig. 6 zien we, dat
1 Door een speciale constructie kan men aan een tetrode zodanige eigen
schappen geven, dat deze een „penthodekarakter” krijgt. Dergelijke buizen
worden wel als eindbuis gebruikt.
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hierbij de anodewisselspanning varieert tussen 70 en 220 V, zodat de
amplitude van de versterkte wisselspanning 75 V bedraagt. De versterking is dus 75 = 2i72.
3/2

In werkelijkheid zal in de hier beschreven schakeling een roosterwisselspanning met een amplitude van 372 V niet kunnen worden toe
gelaten. We zien nl. in de figuur, dat de belastingslijn a geheel in
het onderste deel van de karakteristiekenbundel ligt, waar de karakte
ristieken sterk gekromd zijn. In dit gebied is de afstand, gemeten langs de
belastingslijn, van punten met constante verschillen van de roosterspanning niet overal dezelfde (waar de karakteristieken het sterkst
zijn gekromd liggen ze dichter opeen). Dit betekent, dat een sinus
vormige roosterwisselspanning van de boven aangegeven grootte een
niet-sinusvormige anodewisselspanning ten gevolge heeft, m.a.w. er
treedt vervorming op. Om deze vervorming voldoende klein te houden
kan bij de aangegeven instelling van de buis slechts een veel kleinere
roosterwisselspanning worden toegelaten, waardoor natuurlijk ook de
verkregen anodewisselspanning kleiner is. Uit de gegevens van de
betreffende buis blijkt bv., dat bij een anodewisselspanning van 30 V
30

(dus een roosterwisselspanning van —= 1,4 V) een vervorming
21 I2

van 2,6 % optreedt.
Om het werkpunt in het gebied te brengen, waar de karakteristieken
meer recht zijn en op onderling gelijke afstanden liggen, kan men twee
methoden toepassen. De eerste is het gebruik van een anodebatterij
met een hogere spanning Vb- Het zal duidelijk zijn, dat hierdoor de
belastingslijn a naar rechts en omhoog schuift. Een andere methode is
om in de anodeketen niet een weerstand op te nemen, doch een smoorspoel (fig. 7). Is de gelijkstroomweerstand hiervan zo klein, dat we deze
kunnen verwaarlozen, dan is de anodegelijkspanning Va9 gelijk aan I^b*
Het werkpunt ligt dan in fig. 6 op een verticale lijn door Vb- Wordt
weer een negatieve roosterspanning van —5 V toegepast, dan zal het
werkpunt Q zijn. Is nu de
zelfinductie La zo groot,
dat de reactantie hiervan bij
de beschouwde frequentie
La$
als oneindig groot kan wor
La£
den beschouwd, dan zal de
horizontaal
belastingslijn
verlopen (lijn b). Immers in
IJ" b)
dit geval zal op La wel een
a)
wisselspanning staan (die,
zoals we gemakkelijk met
Fig. 7. a. Schakeling van een versterkerbuis
behulp van het vervangings- met smoorspoelkoppeling; b. Vervangingsschema fig. 7b inzien, gelijk
schema voor de onder a. aangegeven
schakeling.
is aan g£g), doch in La
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zal geen wisselstroom vloeien. Is de zelfinductie La minder groot,
dan vloeit wél een anodewisselstroom. Tussen deze stroom en de
anodewisselspanning bestaat dan echter een faseverschuiving van 90°.
Het gevolg hiervan is, dat de belastingslijn geen rechte lijn meer is,
doch een ellips wordt, zoals in fig. 6 met c is aangegeven.
Is de momentele waarde van de roosterwisselspanning En sin co t, dan is, zoals
uit fig. 7b blijkt, de anodewisselstroom gegeven door:
law —

8 Eg

sin {co t — cp),

(5)

VR? + c
waarbij tg cp = co LJR\, De anodewisselspanning is dan:
g Eg co La
cos {co t — cp)
Vaw =-Vrs- + uIn de complexe schrijfwijze is:
___ g Eg
faw — Ri+j co La

(6)

(7)

en:
g Eg
vaw = -Ri+j
co L.

(8)

j CO L ;

Een schakeling volgens fig. 5 noemt men gewoonlijk een versterkertrap met weerstandkoppeling, terwijl men een schakeling volgens fig. 7a
aanduidt als smoorspoelkoppeling. Omdat de reactantie o La met af
nemende frequentie afneemt, worden bij smoorspoelkoppeling wissel
spanningen met een lage frequentie minder versterkt dan die met een
hogere frequentie. Daar men in het algemeen in een bepaald frequentiegebied een constante versterking wenst, is dit als een nadeel van de
smoorspoelkoppeling t.o.v. de weerstandkoppeling te beschouwen.
(Hoewel men op het eerste gezicht zou zeggen dat bij weerstandkoppe
ling de versterking onafhankelijk van de frequentie is, hangt toch ook
hier, door verschillende in de schakeling aanwezige capaciteiten, de
versterking van de frequentie af, zoals we hieronder bij de behandeling
van de frequentiekarakteristiek nog nader zullen zien.)

SEg

law

I
Ri

a)

Rat

Lal

E-aw

b)

Fig. 8. a. Schakeling van een versterkerbuis met smoorspoelkoppe
ling, waarbij ter verkrijging van een meer van de frequentie onaf
hankelijke versterking een weerstand Ra parallel met de smoorspoel
is geschakeld; b. Vervangingsschema van de onder a. aangegeven
schakeling.
»
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De afhankelijkheid van de fre
15
quentie van de versterking wordt
It.(mA)
verminderd, wanneer parallel met
de smoorspoel La een weerstand
10
Ra wordt geschakeld (fig. 8a). Ver
5
waarloost men de gelijkstroomweerstand van La, dan zal het
werkpunt weer op een verticale lijn
lOO
200 vö 300
400
500
door Vb liggen. Is de zelfinductie
La zo groot, dat de reactantie co La Fig. 9. Belastingslijnen in de Ia-Vazeer groot is ten opzichte van Ra, karakteristiekenbundel van het triodedan kan voor wisselstromen de gedeelte van de Philips-buis EBC 3
voor smoorspoelkoppeling met een
aanwezigheid van La worden ver parallel met de smoorspoel geschakelde
waarloosd. De anodewisselstroom weerstand; d. voor een smoorspoel,
en de anodewisselspanning zijn waarvan de reactantie bij de be
dan in fase, waardoor de belas- schouwde frequentie zeer groot is ten
opzichte van Ra; e. voor een smoor
tingslijn weer een rechte lijn wordt spoel, waarvan de reactantie bij de
met een helling, die gegeven is beschouwde frequentie van dezelfde
grootte-orde is als Ra.
door tg a = Ra (lijn d in fig. 9).
Is de reactantie co La niet vol
doende groot om deze benadering te kunnen toepassen, dan treedt tussen
anodewisselstroom en anodewisselspanning weer een faseverschuiving
op, waardoor de belastingslijn weer een ellips wordt (e in fig. 9).
De grootte van deze faseverschuiving kan het eenvoudigst worden berekend
door de buis te vervangen door een schakeling volgens fig. 4c, waardoor fig. 8b
ontstaat. Door gebruik van de complexe voorstellingen van wisselspanningen
en wisselstromen vinden we nu:
law —

en:

Ef>

____ Ri (Ra j CO
_____
= SE e
Ri Ra + j <0 La (Ri -f- Ra)

(9)

___ Ri {RajcoLa)
Ra J co La
= SEe =
Ri Ra + j (O La (Éi 4- Ra)
Ra +ƒ CO La

(IO)

Ri

Ra j co La
Ri +
Ra + j co La

Eaw — Iaw

De versterking is dus:
i Eaw j _ j o______ Rj Raj co La______i

(II)

’ Ki R.t
I Ee
terwijl de faseverschuiving tussen /aw en Eaw gelijk is aan het argument van
Raj co La

Ra ~rj co La*
Is de reactantie co La zo groot, dat de aanwezigheid hiervan kan worden ver
waarloosd, dan zal de versterking niet van de frequentie afhangen. Uit fig. 8b
is gemakkelijk te zien, dat hiertoe
co La >>

■Ri Ra

Ri + Ra
dient te zijn. Bij zeer lage frequenties zal echter aan deze voorwaarde in het
algemeen niet zijn voldaan, zodat hierbij toch een vermindering van de ver
sterking optreedt.

:
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Een derde schakeling, die in laagfrequentspanningsversterkertrappen wel
wordt toegepast, is de transformatorkoppeling. Hierbij is in de anodeketen
."V
van de buis de primaire wikkeling van
een transformator opgenomen (fig. io).
Aan de secundaire wikkeling wordt de
I
versterkte spanning verkregen. Door
Fig. 10. Schakeling van een deze secundaire wikkeling meer win
versterkertrap met transforma- dingen te geven dan de primaire kan een
torkoppeling.
extra spanningsversterking worden ver
kregen. Men kan deze echter niet on
beperkt hoog opvoeren. Weliswaar kan men door het aantal windingen
van de secundaire wikkeling veel groter te kiezen dan dat van de primaire
een wisselspanning van één bepaalde frequentie een groot aantal malen
versterken, doch een gelijkmatige versterking over een bepaald frequentiegebied wordt hierdoor moeilijk. Tussen de windingen is nl.
steeds een zekere capaciteit aanwezig, waardoor iedere wikkeling
eigenlijk een afgestemde kring vormt. Wordt nu het aantal secundaire
windingen zeer groot, dan wordt zowel de zelfinductie van de secundaire
wikkeling als de genoemde capaciteit groot, waardoor de resonantiefrequentie van de door deze wikkeling gevormde kring laag wordt.
Deze kan nu in of nabij het frequentiegebied van de te versterken
wisselspanningen komen te liggen. De frequentiekarakteristiek, d.i.
de kromme, die de versterking als functie van de frequentie aangeeft,
zal nu de vorm hebben van de resonantiekromme van een afgestemde
kring; wisselspanningen, waarvan de frequentie slechts weinig van de
resonantiefrequentie verschilt, worden nu méér versterkt dan span
ningen met andere frequenties. Om te voorkomen, dat de resonantie
frequentie van de secundaire wikkeling in of nabij het te versterken
frequentiegebied ligt, kan men slechts een beperkt aantal windingen
toepassen. Om de resonantiekromme van de door deze wikkeling ge
vormde kring een zo vlak mogelijk verloop te geven, wordt deze wikke
ling ook vaak vervaardigd van draad met een hoge weerstand. (Daar
aan de klemmen hiervan slechts een spanning behoeft te worden ver
kregen en geen stroom wordt afgenomen, is dit zonder bezwaar mogelijk.)
Wordt het aantal primaire windingen klein gemaakt, dan wordt de
zelfinductie van de primaire wikkeling klein, waardoor een geringe
versterking van spanningen met een lage frequentie wordt verkregen,
zoals we hierboven bij de smoorspoelkoppeling reeds verklaarden. Men
is dus ook hier in de keuze van het aantal windingen beperkt. Een
normale laagfrequenttransformator heeft een transformatieverhouding
van 335. Tot het verkrijgen van een vlakker verloop van de frequentiekarakterstiek kan ook parallel met de primaire wikkeling van een laag
frequenttransformator een weerstand worden geschakeld, evenals dit
in fig. 8 voor een smoorspoel werd getoond.
'Omdat een weerstand veel goedkoper is dan een smoorspoel of een
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transformator, worden tegenwoordig in ontvangtoestellen practisch
uitsluitend laagfrequentversterkertrappen met weerstandkoppeling
toegepast. De hiermede te verkrijgen versterkte wisselspanningen zijn
nl. voldoende groot om een moderne eindbuis zijn grootste vermogen
te doen afgeven. Op de frequentiekarakteristiek van een weerstandversterkertrap gaan wij hieronder nog nader in.
3. Schakelingen voor eindtrappen
Onder een eindtrap verstaan we een versterkertrap, die zodanig is
ingericht, dat een zeker wisselstroomvermogen aan een luidspreker kan
worden afgegeven. Op het stuurrooster van de betreffende buis (eind
buis) wordt hiertoe een bepaalde wisselspanning gezet. Daar de ingangsweerstand van een eindbuis bij de in aanmerking komende frequenties
practisch als oneindig groot kan worden beschouwd, behoeft de bron van
de roosterwisselspanning in het algemeen geen vermogen te leveren.
Hiervoor kan dus een spanningsversterkertrap worden gebruikt, zoals
die hiervóór werd beschreven. (Bij een nog slechts sporadisch voor
komend type eindbuis wordt wél roosterstroom toegelaten; in dit geval
moet dus de voorafgaande versterkertrap een bepaald vermogen leveren.)
Voor eindtrappen kunnen zowel triodes als penthodes worden toegepast.
Wordt slechts één buis gebruikt, dan is de instelling van de buis
volgens klasse A (zie blz. 310) aangewezen, daar een weergave met een
zo gering mogelijke vervorming wordt gewenst. Worden echter twee
buizen in een balansschakeling (zie onder B.8) gebruikt, dan kan ook
een instelling volgens klasse B of A-B worden gekozen.
We zullen ons allereerst bezig houden met eindtrappen, die één enkele
buis bevatten, ingesteld volgens klasse A.
De meest gebruikelijke schakeling hiervoor is die, waarbij in de anodeketen de primaire wikkeling is opgenomen van een transformator, de
zg. uitgangs- of luidsprekertransformator (fig. 11). Om nl. de eindbuis
een zo groot mogelijk vermogen te doen geven is in de anodeketen
een bepaalde impedantie nodig. Een normale luidspreker heeft echter
een impedantie, die veel kleiner is. Door middel van de genoemde trans
formator wordt nu de luidspreker aan de buis „aangepast". Is de in
de anodeketen gewenste impe
dantie
en is de luidsprekerimpedantie R\, dan is een transformatieverhouding n nodig, die
is gegeven door:
n

(12)

zoals in Deel 2 hoofdstuk III is
aangetoond.

j[vb
Fig. 11. Schakeling van een eindbuis
(triode) met uitgangstransformator en
luidspreker.
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Het vermogen, dat door de buis aan de luidspreker wordt toegevoerd,
wordt geleverd door de anodebatterij (of een andere bron voor de
anodegelijkspanning). In de buis wordt dus gelijkstroomvermogen om
gezet in wisselstroomvermogen. We maken er op attent, dat bij be
schouwingen omtrent het rendement van deze energie-omzetting geen
gebruik kan worden gemaakt van de vervangingsschema's voor buizen,
zoals die in fig. 4 werden aangegeven. Immers, bij de opstelling van
deze schema's werd slechts rekening gehouden met de wisselstroom,
die in de weerstand 7?a vloeit, terwijl de gelijkstroom, die bovendien in
Ra en in de buis vloeit, niet in aanmerking werd genomen. Door deze
gelijkstroom ontstaat echter juist voor een belangrijk deel het energie
verlies, dat in de buis optreedt, de zg. anodedissipatie.
Hoewel in het algemeen een wisselstroombron het grootste vermogen
levert wanneer de belastingsweerstand gelijk is aan de inwendige weer
stand, is bij een eindbuis de gunstigste waarde van Z?a geenszins gelijk
aan de inwendige weerstand 7?j. We zullen thans de gunstigste waarde
van Rz berekenen, zowel voor een triode- als voor een penthode-eindbuis. Hierbij stellen we ons geïdealiseerde buizen voor, waarbij zowel
de 7a-l7g- als de 7a-Va-karakteristiek volkomen recht zijn, terwijl we ter
vereenvoudiging van het probleem tevens zullen aannemen, dat roosterstroom alleen vloeit bij een positieve waarde van de roosterspanning.
a. De triode-eindbuis
In fig. 12 is door de lijn a een geïdealiseerde 7a-Kg-karakteristiek
van een triode voorgesteld. De anodespanla»
ning, waarvoor deze karakteristiek geldt, zij
V3v De vergelijking, waaraan de lijn a vol
doet, is nu:

u
lao
-Vg -—

-Vgo

Fig. 12. Statische Ia-Vskarakteristiek (a) van een
geïdealiseerde triode. Is
het werkpunt P zodanig
gelegen, dat 7ao = lU 7at
en is Ra = 2 Ri (dyna
mische karakteristiek b),
dan wordt bij de beschik
bare anodespanning het
grootste wisselstroomver
mogen verkregen, terwijl
het rendement hierbij
25 % bedraagt.

Vao
Ri

~svg

(l3)

(zie hfdst. IV.B). Is de roosterspanning in het
werkpunt P gelijk aan — Vg0, dan is de
ruststroom:
/a„ =

Ri

-sv go

(14)

Om een zo groot mogelijk wisselstroomver
mogen te verkrijgen zal men bij een bepaalde
waarde van Ra de anodewisselstroom zo groot
mogelijk willen maken. De maximaal toelaat
bare amplitude van de wisselstroom is natuur
lijk gelijk aan de ruststroom 7ao. (Immers de
anodestroom kan niet negatief worden.) De
belastingsweerstand Ra zal men zo groot

I
I
1
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mogelijk maken, daar in dit geval bij de genoemde waarde van de
anodewisselstroom het grootste vermogen wordt verkregen. Men dient
echter in het oog te houden, dat de roosterwisselspanning, die nodig
is om een bepaalde anodewisselstroom te verkrijgen, groter wordt met
een groter wordende waarde van i?a. Immers zoals in hfdst. IV werd af
geleid, is bij een triode het verband tussen anodewisselstroom en
roosterwisselspanning gegeven door de dynamische steilheid Sd, die
bepaald is door de formule:

sd = s

(15)

waarin S de statische steilheid is. De anodewisselstroom is dus:
/ aw -

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

(16)

Om te voorkomen, dat roosterstroom vloeit, zal de amplitude van de
roosterwisselspanning £g ten hoogste gelijk mogen zijn aan de roostergelijkspanning Vg() (aangenomen, dat roosterstroom alleen vloeit bij
positieve waarden van de roosterspanning). We zullen dus de belastingsweerstand Ra zo groot dienen te maken, dat de amplitude van£g,
die nodig is om de maximaal toelaatbare waarde van 7aw te ver
krijgen, juist gelijk is aan Vg0.
Hiertoe zal i?a dienen te voldoen aan de vergelijking:
I

.
a° — S
*Ri——
+ Ra V C°............

(17)

Uit (14) en (17) volgt nu door eliminatie van S Vg0:
*a=T--3 R,....................

(18)

■* ao

Bij een bepaalde anodespanning V^ en een bepaald werkpunt (be
paald door 7ao) dient men dus 7?a volgens (18) te kiezen. Men kan
natuurlijk nog nagaan, wat de gunstigste waarde van 7ao is. Hoewel
men op het eerste gezicht zou zeggen, dat 7^ zo groot mogelijk dient
te zijn, is deze opvatting toch niet juist, daar volgens (18) bij een grote
waarde van 7ao een kleine waarde van Ra behoort, waardoor het ge
leverde wisselstroomvermogen wordt beperkt. Dit vermogen Wa is
bepaald door de formule:
\2
I
*a
—7—
1
aw
■\/2

= lhpJ^-2Rx

Uit deze formule is af te leiden, dat
V
■^ao = V4-7T

(19)

7 ao

zo groot mogelijk is voor:
(20)

Volgens (13) is V^/Ri de waarde van de anodestroom voor Vg = o,
die in fig. 12 met 7ai is aangegeven. We komen dus tot de conclusie,
Radiotechniek II
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1
322

V.B.3

dat de instelling van een triode-eindbuis, waarbij, bij een bepaalde
waarde van de anodespanning, het grootste vermogen kan worden
verkregen, gegeven is door:
(21)

/ao = 1/4/ai.

Uit (18) en (20) volgt, dat hierbij de gunstigste waarde van de be
lastingsweerstand i?a is:
—2

.

(22)

In fig. 12 is het werkpunt P volgens (21) en de dynamische karakte
ristiek b behorende bij (22) aangegeven.
De door (21) en (22) bepaalde waarde van de ruststroom en de belastingsweerstand zijn niet die, waarbij de omzetting van gelijkstroomvermogen in wisselstroomvermogen met het grootste rendement ge
schiedt. Dit rendement is als volgt te berekenen. Het vermogen, dat
door de anodebatterij wordt geleverd, is:
Wb=VaoIao ...

(23)

Uit (19) en (23) volgt voor het rendement:

v ~ wb ~ 12

vao

(24)

(Het voor de gloeidraad benodigde vermogen blijft hier buiten be
schouwing.)
Uit (24) zien we, dat r\ zo groot mogelijk wordt bij een zo klein
mogelijke waarde van 7ao* Is /ao zeer klein (dus volgens (18) i?a zeer
groot), dan nadert het rendement tot 1/2 (5° %)♦ I*1 dit geval is echter
volgens (23) het vermogen, dat door de anodebatterij wordt geleverd,
zeer klein, wat dus ook het geval zal zijn met het door de buis ge
leverde wisselstroomvermogen.
Bij de waarde van Iao, waarbij het grootste vermogen wordt ver
kregen, is volgens (20) en (24) het rendement:
V = Vt — V4 = 1lt (dus 25%).
In het algemeen zal men bij eindbuizen de instelling, waarbij het
grootste vermogen wordt verkregen, prefereren boven die, welke het
hoogste rendement levert. Wanneer echter een zeer hoge anodespanning
kan worden toegepast, waardoor het aan de buis toegevoerde vermogen
Wb ook bij een zeer kleine waarde van /ao nog voldoende groot is, kan
het voorkomen, dat men een instelling wenst, die een hoger rendement
levert. In dit geval wordt dus /ao kleiner gekozen dan de door (21)
gegeven waarde, terwijl Ra dan door (18) wordt bepaald.
Een duidelijke voorstelling van de werkwijze van een triode-eindbuis
kan nog worden verkregen door in de I^-V^Akarakteristiekenbundel
een belastingslijn te tekenen. In fig. 13 zijn deze karakteristieken

weer geïdealiseerd als rechte
lijnen voorgesteld. Indien P
het werkpunt is, zal a de belastingslijn zijn voor de door
(22) bepaalde waarde van Rz,
De helling van deze lijn is dus
vastgelegd door: tg p = 2 tg gc,
waaruit volgt VZl = 3 Va2. We
zien hieruit, dat, wanneer de
grootste toelaatbare roosterwisselspanning op de buis aan
wezig is (in dit geval een span
ning met een amplitude van
15 V), de anodespanning vari
eert tussen Vai en Va2, terwijl
de anodestroom een variatie
vertoont tussen o en 7a.>. Het ge
leverde wisselstroomvermogen
is dus:

wz =

I
I
(Vai-Fa2)’
^ai —
2 \/2
2v2
1/
8 ( F ai
^aa) ^ai
(25)

laomax
Ia2

lao

D
Va2

Vao=
vb

vai

Vao ma*

——Va

Fig. 13.
Za-Pa-karakteristiekenbundel
van een geïdealiseerde triode. a is een
belastingslijn voor Ra = 2 R\ (werkpunt
P). De figuur DFHKL stelt de grenzen
voor van het gebied, waarbinnen het
werkpunt moet liggen, c is een belastings
lijn voor een instelling, waarbij het maxi
maal toelaatbare vermogen aan de buis
wordt toegevoerd (werkpunt Q).

Dit is juist V4 van het oppervlak van A ABC. Het aan de buis toe
gevoerde gelijkstroomvermogen is gegeven door (23) en is dus gelijk
aan het oppervlak van de rechthoek DEPG. Nu is het oppervlak van
A ABC gelijk aan dat van de rechthoek DEPG, zodat we ook hier
weer tot de conclusie komen, dat voor Rz = 2 R[ een rendement
rj = 25 °/o kan worden bereikt.
Bij een instelling volgens (21) en (22) wordt van het aan de buis toe
gevoerde vermogen, Wb, 25 °/o als wisselstroomvermogen Wa aan de
luidspreker toegevoerd. De rest van Wb wordt als anodedissipatie in de
buis in warmte omgezet. Deze verdeling van het vermogen heeft echter
alleen plaats, wanneer de grootste toelaatbare wisselspanning op het
rooster aanwezig is. Gedurende een pauze of een zeer zachte passage
in de weergave wordt het gehele vermogen Wb in de buis in warmte
omgezet. De door (23) gegeven waarde van dit vermogen zal dan ook
de maximaal voor de betreffende buis toelaatbare anodedissipatie niet
mogen overschrijden. Het verband tussen de anodespanning Vao en de
hierbij toelaatbare waarde van de ruststroom 7ao is dus gegeven door:
(26)
Wbmax = ^ao-^ao*
waarin W^bmax de maximaal toelaatbare anodedissipatie is. Dit verband
tussen I7ao en 7ao kan in de 7a-P'a-karakteristiekenbundel worden voor
gesteld door een kromme, als in fig. 13 is aangegeven door b (een zg.
hyperbool). Het werkpunt zal dus beneden deze kromme moeten liggen.
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Daar ook aan 7ao een bepaalde grens, 7ao max> is gesteld, evenals aan
de maximaal toelaatbare anodespanning, Vao max> terwijl bovendien
geen roosterstroom mag vloeien, zal het werkpunt van de buis binnen
de figuur DFHKL dienen te liggen.
Zoals uit fig. 13 blijkt, is een instelling van de buis volgens het
werkpunt P niet zodanig, dat het grootste vermogen wordt ver
kregen. Om bij een bepaald rendement een zo groot mogelijk wisselstroomvermogen te verkrijgen, dient men ook een zo groot mogelijk
gelijkstroomvermogen aan de buis toe te voeren. Het werkpunt zal dus
dan op de kromme b dienen te liggen. Zo wordt bv. met het werk
punt Q en de belastingslijn c een veel groter vermogen verkregen.
(Slechts het werkpunt dient binnen de figuur DFHKL te liggen; de
belastingslijn mag wel gedeeltelijk hierbuiten vallen.)
Het feit, dat met een kleine waarde van de anodestroom 7ao en een grote
belastingsweerstand 7?a een hoger rendement dan 25 °/0 kan worden ver
kregen, kan uit de 7a-Fa-karakteristiekenbundel gemakkelijk worden
aangetoond. Fig. 14 toont hiertoe een belastingslijn, die met de boven
vermelde voorwaarden overeenkomt. Het is duidelijk, dat hierbij het
oppervlak van A ABC groter is dan dat van rechthoek DEPG. Het ge
leverde wisselstroomvermogen (V4 opp. A ABC) zal dus ook groter zijn
dan 25 % van het toegevoerde gelijkstroomvermogen (opp. DEPG).
Daar in werkelijkheid de 7a-Ka-karakteristieken van een triode een
kromming vertonen en ook (speciaal in het sterk gekromde gedeelte)
niet op onderling gelijke afstanden liggen (vergelijk fig. 6), terwijl
bovendien reeds roosterstroom begint te vloeien bij een negatieve
roosterspanning van ongeveer H/2 V, kan in de practijk niet een zo
grote roosterwisselspanning worden toegelaten, dat de anodestroom
varieert van o tot de waarde, die met Vg = o overeenkomt (de anode-

la

Vg =0
I32
lao

B

lat
P

E
DA

G

C

Va

Fig. 14. Demonstratie in de
7a-Fa-karakteristiekenbundel
van het feit, dat bij een eindtriode met een geringe anode
stroom en een hoge belastings
weerstand een hoger rendement
dan 25 °/0 kan worden verkregen.

Fig. 15. Werkelijk verloop van de
7a-Ka-karakteristiekenbundel van een
triode, waarin is aangegeven een bebelastingslijn voor het werkpunt P.
De anodestroom kan nu niet volledig
worden „uitgestuurd”, waardoor bij
= 2 R[ het rendement kleiner dan
25 % is.
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Fig. 16. a. /a-VR-karakteristiek van een geïdealiseerde penthode
met aangifte van een roosterwisselspanning, waarbij de anodestroom volledig wordt „uitgestuurd", b. 7a-Fa-karakteristiekenbundel van een geïdealiseerde penthode. a is een belastingslijn
voor Ra = Vao/7ao. Hierbij wordt zowel de anodestroom als de
anodespanning volledig „uitgestuurd". Het rendement is
hierbij 50 %.
stroom kan niet volledig worden „uitgestuurd"). Hierdoor is het
practisch bereikbare rendement bij R2 = 2 R[ kleiner dan 25 %♦ In
fig. 15 is een belastingslijn getekend in de werkelijke 7a-Va-karakteristiekenbundel van een triode. Is de negatieve roosterspanning 5 V, dan
zal de maximaal toelaatbare amplitude van de roosterwisselspanning
zijn: 5 — 1V2 = 3V2 V. De anodespanning zal dus variëren tussen
V2l en V22, terwijl de anodestroom tussen 7ai en 7a2 varieert. Het
verkregen wisselstroomvermogen is gelijk aan V4 van het oppervlak
van A DEF, terwijl het aan de buis toegevoerde gelijkstroomvermogen
gelijk is aan het oppervlak van de rechthoek ABPC. Door meting
van deze oppervlakken kan dus het rendement worden vastgesteld.
b. De penthode-eindbuis
Zoals in hfdst. IV.D reeds werd vermeld is bij een penthode de
dynamische karakteristiek in eerste benaderingge lijk aan de statische
karakteristiek. We zullen ook hier weer eerst een geïdealiseerde buis
beschouwen, waarvan de karakteristieken rechte lijnen zijn, waarvan
de inwendige weerstand oneindig groot is en waarbij slechts roosterstroom vloeit bij een positieve waarde van de stuurroosterspanning.
In fig. 16a is de 7a- Vg-karakteristiek van een dergelijke penthode voor
gesteld, terwijl fig. 16b de 7a-Va-karakteristiekenbundel voorstelt. Het
is vrij eenvoudig om aan te geven, waar voor een dergelijke geïdeali
seerde buis het werkpunt dient te liggen en hoe groot de belastingsweerstand dient te zijn om een zo groot mogelijk wisselstroomvermogen
te verkrijgen. De anodewisselstroom en de anodewisselspanning dienen
hiertoe beide zo groot mogelijk te zijn. Het zal duidelijk zijn, dat de
grootste waarde van de anodewisselstroomamplitude wordt verkregen,
wanneer het werkpunt midden op de 7a-Vg-karakteristiek ligt en de
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amplitude van de roosterwisselspanning gelijk is aan de roostergelijkspanning Vg0. In dit geval is de amplitude van de anodewisselstroom
gelijk aan de anodegelijkstroom 7ao. Daar de grootste toelaatbare waarde
van de anodewisselspanning gelijk is aan de anodegelijkspanning V^,
zal de belastingsweerstand 7?a een zodanige grootte dienen te hebben,
dat bij een wisselstroomamplitude /ao de wisselspanningsamplitude
Vao is. Hieraan is voldaan indien:
r> __ V
v ao

"a — ƒr *
■* ao

(27)

In fig. 16b is een belastingslijn voor deze grootte van Rz getekend.
We zien hieruit, dat de anodestroom varieert tussen 2 7a9 en o, terwijl
de anodespanning verandert van o tot 2 VZn. In tegenstelling tot een
triode-eindbuis, waar de anodespanningsvariatie slechts plaats heeft
van V2 Vu tot 1V2 Vao/ wordt bij een ideale penthode de anode
spanning volledig „uitgestuurd”. Hierdoor wordt bij een penthode een
hoger rendement gereikt. Dit rendement berekenen we als volgt.
Het aan de buis toegevoerde gelijkstroomvermogen is Wb = Vao 7ao,
terwijl het verkregen wisselstr.oomvermogen is:

Het rendement, dat met een penthode-eindbuis kan worden verkregen,
is dus
Wa
— V2 (dus 50 %).

r,=1w\>

Ook hier is dit resultaat weer eenvoudig uit de 7a-Ka-karakteristiekenbundel af te lezen. We zien nl. in fig. 16b, dat Wb gelijk is aan het
oppervlak van de rechthoek ABPC, terwijl Wa gelijk is aan een vierde
gedeelte van het oppervlak van
A ADE. Daar het laatstgenoemde
la
vgt
oppervlak tweemaal het eerst
ov
genoemde is, volgt ook hieruit
_iv
weer de genoemde waarde van het
-2V
E
rendement.
-3V
In werkelijkheid kan ook bij een
-4V
B
j---.
penthode
het „uitsturen” van de
- 5V
anodespanning, noch dat van de
-SV
-8V
anodestroom, volledig plaats heb
-IOV
ven, waardoor het rendement iets
C_
Va
Vao
kleiner dan 50 °/o is. Daar de
Fig. 17. Werkelijk verloop van de 7a-I7a-karakteristieken bij kleine
7a-Vg-karakteristiekenbundel van een waarden van de anodespanning
penthode. a is een belastingslijn (werk ombuigen (zie hfdst. IV.D), en bo
punt P). De anodestroom noch de vendien reeds roosterstroom vloeit
anodespanning kunnen nu volledig
worden uitgestuurd, waardoor het bij een negatieve roosterspanning
van ongeveer iV2 V, zal ook hier
rendement kleiner dan 50 % is.
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een onderste grens zijn gesteld aan de variërende anodespanning. Door de
kromming in het onderste gedeelte van de 7a-Vg-karakteristiek kan ook
de anodestroom niet volledig tot o dalen, daar in dit geval de vervorming
te groot zou worden. In fig. 17 is de werkelijke karakteristiekenbundel
van een penthode getekend, waarin weer een belastingslijn is aan
gegeven. Is de negatieve roosterspanning 4 V, dan zal de amplitude
van de roosterwisselspanning ten hoogste 4—i1/2 = 21j2 V mogen
bedragen. Het verkregen wisselstroomvermogen is weer gelijk aan
een vierde gedeelte van het oppervlak van A DEF, terwijl het aan de
buis toegevoerde gelijkstroomvermogen gelijk is aan het oppervlak
van de rechthoek ABPC. Door het meten van deze oppervlakken kan
dus ook hier het rendement worden bepaald.
4. De amplitudekarakteristiek
Slechts zelden zal het voorkomen dat een versterker uitsluitend wissel
spanningen met één bepaalde frequentie zal behoeven te versterken.
Meestal wenst men de versterker te gebruiken voor frequenties binnen
een bepaalde frequentieband, die, zoals hiervoor reeds werd vermeld,
voor audiofrequentversterkers samenvalt met het gebied der geluidsfrequenties; bij versterkers voor andere doeleinden echter kan de
versterking van wisselspanningen in een veel groter frequentiegebied
worden geëist. Met name noemen we hier versterkers voor televisie
en voor draaggolftelefonie. We zullen thans enige oorzaken behandelen
van het feit, dat iedere versterker slechts in een bepaald frequentie
gebied bruikbaar is. Reeds in het kort roerden we deze kwestie aan bij
de bespreking van de spanningsversterker met smoorspoel- en transformatorkoppeling (blz. 315 e.v.). Thans zullen we ook de weerstand versterker uit dit oogpunt beschouwen.
De afhankelijkheid van de versterking van de frequentie wordt ge
woonlijk uitgedrukt in een amplitudekarakteristiek. Dit is een kromme,
die de versterking aangeeft als functie van de frequentie. Vaak is
hierbij de versterking in een relatieve maat uitgezet, waarbij de ver
sterking bij één bepaalde frequentie gelijk aan 100 °/o wordt gesteld.
Van eenvoudige versterkerschakelingen is het verloop van de frequentiekarakteristiek vrij gemakkelijk te berekenen, zoals we hieronder nog
zullen zien.
a. Weerstandkoppeling
In fig. 18 is het schema weergegeven van een versterkertrap met
weerstandkoppeling, waaraan een tweede versterkertrap is aangesloten.
In de anodeketen van de buis Bx is de koppelweerstand Rx opgenomen,
waaraan een condensator C1 is parallel geschakeld. Vaak is het nood
zakelijk, dat op deze plaats werkelijk een condensator wordt aan
gebracht (zie Deel 3, hfdst. IV.B), doch ook wanneer dit niet het
geval is, bevindt zich parallel aan Rx een zekere capaciteit, nl. die
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Fig. 18. Schema van een versterker, bestaande
uit twee trappen met weerstandkoppeling.
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Fig. 19. Vervangingsschema voor de eerste
versterkertrap uit fig. 18

van de bedrading, benevens de uitgangscapaciteit van de buis B: en
de ingangscapaciteit van de buis B2, welke laatste, in serie met de
koppelcondensator C2, eveneens parallel met Rx is geschakeld. (Het
maakt nl. voor wisselspanningen geen verschil of de „onderzijde” van
de genoemde condensatoren aan aarde ligt of aan de positieve pool
van de anodebatterij, daar het laatstgenoemde punt in de regel door
een condensator met zeer grote capaciteit aan aarde wordt gelegd,
zoals in fig. 18 met C5 is aangegeven.)
De genoemde parallelcapaciteit is nu de oorzaak van een verminde
ring van de versterking bij hoge frequenties. De reactantie van een conden
sator neemt nl. bij hoger wordende frequentie af, waardoor ook de in de
anodeketen van de buis B: aanwezige impedantie met toenemende fre
quentie afneemt; hierdoor ontstaat een vermindering der versterking.
Voor de vermindering van de versterking bij lage frequenties zijn in het
schema van fig. 18 twee oorzaken aan te wijzen. De eerste is de
koppelcondensator C2. De versterkte wisselspanning, die tussen de uit
einden van Rx ontstaat, wordt verdeeld over C2 en R.2. Nu wordt C2
steeds zo groot gemaakt, dat bij hoge of middelmatige frequenties de
reactantie hiervan klein is ten opzichte van R2, zodat practisch de
volle versterkte spanning op R2 staat. Daar de wisselspanning op R2
aan de volgende versterkertrap wordt toegevoerd, wordt dan ook de
volle versterking bereikt. Bij lage frequenties is echter de reactantie
van C2 groter en bij een bepaalde frequentie zal deze zo groot worden,
dat de wisselspanning op R2 kleiner is dan die op Rv De versterking
neemt dus bij verlaging van de frequentie af.
De tweede oorzaak van de vermindering van de versterking bij lage
frequenties is gelegen in de kathodecondensatoren C3 en C.„ die parallel
zijn geschakeld met de kathodeweerstanden R3 en RA. Hiervoor worden
steeds condensatoren gebruikt met een zo grote capaciteit, dat bij
middelmatige en hoge frequenties de reactanties van C3 en C., klein
zijn ten opzichte van R3 en i?4. Men kan dan C3 en C4 beschouwen
als een „kortsluiting” van R3 en i?4. Bij lage frequenties wordt echter
de reactantie van C3 en C4 zo groot, dat deze niet meer kan worden
verwaarloosd. De impedantie in de kathodeleiding neemt dus bij
lager wordende frequentie toe. Door de anodewisselstroom ontstaat
op deze impedantie een wisselspanning tussen de kathode en aarde.

ILB'4

329

Daar de aan het rooster toegevoerde wisselspanning tussen rooster en
aarde ligt, is de wisselspanning tussen rooster en kathode gelijk aan het
verschil van de beide genoemde wisselspanningen. Hoe groter nu de
impedantie in de kathodeleiding is, des te kleiner wordt de wissel
spanning tussen rooster en kathode, waardoor de anodewisselstroom,
dus ook de versterking, kleiner wordt. Dit zal dus in het hier be
schouwde geval optreden bij lage frequenties.
Om de vermindering, die de versterking bij hoge frequenties onder
gaat, door de parallelcapaciteit Cu te berekenen, vervangen we de
buis Bx door een stroombron S £gl, waaraan een weerstand R{ is
parallel geschakeld (fig. 19). We zien uit dit vervangingsschema, dat
de versterkte wisselspanning Vaw gelijk is aan het product van de
wisselstroom S £gl en de impedantie van de parallel geschakelde
weerstanden RY en R{ met de condensator Cv Duiden we de parallel
schakeling van /?, en R{ aan als R^, dus:
RiRi

R ï = Si + Ri'
dan is de genoemde impedantie:
R1

1

" Vi + (oj C, Ri')2'

+ OJ2 Ci2

zodat de met de buis B1 verkregen versterking wordt:
Vaw
Eel
In fig. 20 is de grootheid:
v=

R1'
5____ ii*______
Vi + (oj Ci R\ j2

V

SR 1

(28)

1

Vi + (coCiRi)2
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Fig. 20. Frequentiekarakteristiek voor een versterkertrap met
weerstandkoppeling, geldig in het gebied der hoge frequenties.
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uitgezet als functie van co Ci Rf. We zien hieruit, dat bij toename
van co (dus ook van co C1 i?/) de versterking v (dus ook v/S Ri')
afneemt. De grootheden v/S
en co C1 Rf zijn zg. dimensieloos,
d.w.z. dat ze niet in een bepaalde eenheid worden uitgedrukt, doch
een „gewoon getal" zijn. Het gebruik van deze grootheden heeft het
voordeel, dat fig. 20 kan worden gebruikt bij iedere waarde van S,
Cj en Ri (dus ook van
en 7?i).
Uit fig. 20 blijkt nu bv., dat voor co Cx Rt' = 0,5 de versterking is
gedaald tot 0,9 maal de versterking, die bij zeer lage frequenties
(kleine waarden van oj Cx i?x') kan worden verkregen. Wensen we dus,
dat de versterking niet verder daalt, dan mag de frequentie niet hoger
worden dan
/:max =

7z

1

(29)

2 n Ci Ri'

Om spanningen in een groot frequentiegebied gelijkmatig te kunnen
versterken moeten derhalve Cl of i?/ (of beide) klein zijn. Daar de
versterking v bij een lage frequentie gelijk is aan S Rf geeft een kleine
waarde van Rx' ook een kleine versterking. Voor het gelijkmatig ver
sterken van een grote frequentieband is het dus allereerst gewenst
Cx zo klein mogelijk te maken. Nu kan Cl niet kleiner worden ge
maakt dan de som van de uitgangscapaciteit van
en de ingangscapaciteit van B2. Voor het versterken van een brede frequentieband is
het dus gewenst buizen te gebruiken met een kleine ingangs- en uitgangs
capaciteit.
Is eenmaal C1 zo klein mogelijk gemaakt, dan kan het frequentie
gebied nog worden vergroot door Rf klein te maken. Om hierbij nog
een voldoend grote versterking te verkrijgen is het gewenst, buizen te
gebruiken met een zo groot mogelijke steilheid. Daar de maximaal toe
laatbare frequentie omgekeerd evenredig is met Rj en de versterking
recht evenredig is met deze weerstand, is het product van versterking
en frequentiebandbreedte onafhankelijk van R/. Bij een groot frequentie
gebied zal dus steeds een kleine versterking worden verkregen en om
gekeerd. Wensen we nu bv., dat bij de maximaal toelaatbare frequentie
de versterking is gedaald tot 0,9 maal de versterking bij zeer lage fre
quenties, dan is het product van versterking en frequentiebandbreedte:
1
1 S
vfmax = SRt' • 72
(3°)
2 71 Cl R1

4 TT Ci

Het quotiënt S/C1 is dus een maat voor de kwaliteit van een buis als
versterker voor brede frequentiebanden.
Daar Rjf bestaat uit de parallelschakeling van Rx en R[, kan Ri
klein zijn door een geringe waarde van ieder van deze weerstanden.
We zien hieruit tevens, dat het voor het bereiken van een grote ver
sterking door een grote waarde van i?/ geen zin heeft om R1 meer
te vergroten dan tot enkele malen de inwendige weerstand. (Zie hier
voor ook hfdst. IV.B.7) Daar een penthode een veel grotere inwendige

Frequentiekarakteristiek voor een condensatorweerstandkoppeling, geldig voor het gebied der lage
frequenties.
Fig. 21.

weerstand heeft dan een triode kan met het eerstgenoemde huistype
een grotere versterking worden bereikt (door een grote waarde van RJ.
Volgens het bovenstaande gaat dit echter ten koste van de bandbreedte.
Hebben een triode en een penthode dezelfde steilheid en dezelfde
ingangs- en uitgangscapaciteiten, dan kan bij een bepaalde frequentiebandbreedte met beide buizen dezelfde versterking worden verkregen,
ondanks de grotere inwendige weerstand (dus ook grotere versterkingsfactor) van de penthode.
Terwijl voor het versterken van wisselspanningen in het audiofrequente gebied buizen met een „normale" steilheid van bv. 2 a
3 mA V nog zeer goed kunnen worden gebruikt, is het voor het vol
doende gelijkmatig versterken van de veel bredere frequentieband, die
bij televisie en draaggolftelefonie nodig is, noodzakelijk, buizen te
gebruiken met een veel grotere steilheid. Deze is bij de hiervoor ge
bruikte penthodes 6 a 10 mA/V.
Thans zullen we de vermindering in versterking berekenen, die bij
lage frequenties ontstaat door de invloed van de koppelcondensator C2.
De verhouding tussen de wisselspanning Eg2 op R2 en de wissel
spanning 7aw op
(fig. 18) is gelijk aan de verhouding van de weer
stand R2 tot de impedantie van de serieschakeling van R2 en C2, dus:
£82 =
Vaw

Rz

\ Rz2 +

I
CO2 C22

y

{31)
1

(CüC2RJ2

In fig. 21 is gg2/Vaw uitgezet als functie van co C2 R2. Ook hier is weer
deze dimensieloze grootheid gekozen om de kromme voor iedere waarde
van C2 en R2 te kunnen gebruiken. Uit fig. 21 blijkt nu bv., dat de
versterking is gedaald tot 0,9 maal de versterking bij hoge frequenties
voor co C2 R2 = 2. Wensen we dus, dat de versterking niet verder
daalt, dan mag de frequentie niet lager zijn dan:

I
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i

/min — 2 2 n Cz Rz

(32)

nCzRi

Wanneer bv. de laagste frequentie, die men nog wenst te versterken,
25 Hz en Ro = 1 MU (io6 D) is, dient de capaciteit van C2 ten
minste te zijn:
C2

1
71• 25* IO6

12,6 • io~9F == 12 600 pF.

De vermindering in versterking, die ontstaat door de kathodecondensatoren, kunnen we het eenvoudigst berekenen door toepassing van de
complexe rekenmethode. De impedantie in de kathodeleiding van de
buis Bx is gelijk aan:
\cj

^3 +

i?3

1 + jco C3R3

(33)

C3

De anodewisselstroom 7aw veroorzaakt nu op deze impedantie een
wisselspanning
(34)
ek — ^aw
(fig. 22). Nu ontstaat de anodewisselstroom, doordat tussen rooster
en kathode de wisselspanning Egk werkzaam is, die gelijk is aan het
verschil van £gl en Eg, dus:
(35)
Taw—«Sd £gk—^d (^gi ^k)*
(Hierin is Sd de dynamische steilheid van de buis, die o.a. afhangt
van de anodeweerstand, zie hfdst. IV.B.7). Uit de drie laatste ver
gelijkingen volgt nu:
1
^aw —
&
gl
I
+
Sd
Zk
law
I +joj C3 R3
(36)
— 5 d^gi
1 + SdR3 +jw C3 Rz
e9k
zodat de modulus van deze wisselstroom be
draagt:
egi
ek
1
____ Vi + co2 C3W
Ra C3
i ^awl — *^d &
81
V(i +5d RiV + ot C32 i?32
;
Fig. 22. Door het feit dat
bij lage frequenties op de
kathodeweerstand en kathodecondensator, i?3 resp.
C3, een zekere wisselspan
ning ek = £k sin co t aan
wezig is, ontstaat een ver
mindering van de verster
king bij lage frequenties.

(37)

Bij zeer hoge frequenties is | Jaw I practisch
gelijk aan Sd^giJ naarmate de frequentie daalt
wordt | /aw | kleiner. In fig. 23 is de dimensieloze grootheid

I -^aw

getekend als functie

►Sd Egy

van co C3 R3 bij enkele waarden van Sd °3*

Fig. 23. Grafiek,
voorstellende het
verlies in verster
king bij lage fre
quenties door de
invloed van kathodeweerstand en kathodecondensator.

We zien hieruit bv., dat voor Sd R3 = 1
(dus bv. Sd — 2 mA/V, R3 = 500 Cl) de
versterking is gedaald tot 0,9 maal de
waarde bij hoge frequenties voor co C3 R3 =
= 3,5.Wensen we dus bij een frequentie
van 25 Hz deze vermindering in versterking
toe te laten en is R3 = 500 O, dan dient
de capaciteit van C3 tenminste te zijn:

c3 = 27i ♦ 25—• 500

45 • io-6 F = 45 [i F.

Fig. 24. Door middel van
de spoel Lx kan een verbre
ding van de frequentiekarakteristiek in het gebied
der hoge frequenties worden
verkregen.

Versterkers, die uitsluitend spanningen in
het audiofrequente gebied behoeven te
versterken, kunnen door een geschikte
keuze van de verschillende capaciteiten practisch altijd wel zo worden
geconstrueerd, dat in dit gebied een voldoend gelijkmatige versterking
wordt verkregen. Wanneer echter een veel bredere frequentieband
gelijkmatig moet worden versterkt, zoals bv. bij videofrequentversterkers voor televisie het geval is, is het dikwijls niet mogelijk,
de parallelcapaciteiten in de verschillende versterkertrappen zo klein
te houden, dat de gewenste gelijkmatigheid in de versterking nog tot
een voldoend hoge frequentie behouden blijft. Hier worden dan ook
doorgaans schakelingen toegepast, die een gelijkmatige versterking over
een groter frequentiegebied geven dan de eenvoudige weerstandkoppeling. In fig. 24 is een voorbeeld van een dergelijke schakeling weer
gegeven. In serie met R1 is een spoel met een zelfinductie Lx ge
schakeld. Deze spoel vormt tezamen met Cx een trillingskring, die
door Rx sterk wordt gedempt. Ondanks deze demping kan echter in
de nabijheid van de resonantiefrequentie een versterking worden ver
kregen, die groter is dan alleen met Rx en Cx wordt bereikt. Wordt
Lx zo groot gekozen, dat resonantie optreedt bij een frequentie, waarbij
met de schakeling volgens fig. 18 ten gevolge van Cx de versterking te
klein is, dan kan door het aanbrengen van Lx de versterking worden
vergroot en zodoende de frequentieband aanmerkelijk worden verbreed.
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De impedantie in de anodeketen van de buis Bx is nu:

/?,+; cu Lj+v~^

_______ Ri -f-j co Li______
. (38)
(i —(o2 Li Ci) + jco Ci Ri '

Is de weerstand Rl klein ten opzichte van de inwendige weerstand
(wat bij een versterker voor een zeer brede frequentieband in de
regel wel het geval is), dan is de versterking:
v = S \ Zi =S |

R12 -f- a)2Li2
(1—oj2LiCi)2 + uj2 CV2 R12

(39)

Ligt nu bv. de resonantiefrequentie van de door Ll en Cl gevormde
kring bij de frequentie, waarvoor oj Cl Rx = 4/3, dan is
1

VLi Ci

4
3 Ci Ri

of:

Li = 9/i6 Ci Ri2,

waardoor de versterking wordt:
v = SRx /

1 -f 0,32 co2 Ci2 Ri2
(1 — 0,56 a>2 Ci2 Ri2) + co2 Ci2 Ri2

(40)

In fig. 25 is de dimensieloze grootheid v/S Rl uitgezet als functie van
co C1 R1 voor de hierboven genoemde waarde van Lv De gestippelde
lijnt stelt hierbij de frequentiekarakteristiek voor, die wordt verkregen
voor Li — o. Willen we wederom bij de hoogste frequentie een vermindering in versterking toelaten tot 0,9 maal de versterking bij lage
frequenties, dan wordt, zoals uit fig. 25 blijkt, de frequentieband door

Fig. 25. Frequentiekarakteristiek, geldig voor het gebied der hoge
frequenties voor de schakeling van fig. 24. De getrokken kromme
geldt voor
= °/io Cx i?x2, terwijl de gestippelde kromme voor
Lx — o geldt.
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het aanbrengen van de spoel Lx verbreed van co = 0,5
o = 1,4

* 1 cx

I
Ci

tot

, dus met een factor 2,8.

Behalve met behulp van de schakeling, waarvan in fig. 24 het principe
is weergegeven, kan een verbreding van de frequentieband ook nog
met andere schakelingen worden verkregen. Voor nadere bijzonder
heden hieromtrent verwijzen we naar Deel 6.
b. Tra'nsformatorkoppeling
Op blz. 318 werd reeds het een en ander medegedeeld omtrent de
invloed van een versterkertrap met transformatorkoppeling op de
frequentiekarakteristiek. Hoewel deze koppelmethode in spanningsversterkertrappen weinig meer wordt toegepast, worden in eindtrappen
uitgangstransformatoren algemeen gebruikt. Om deze reden is het ge
wenst, nog wat nader in te gaan op de eigenschappen, die een dergelijke
transformator moet hebben om een vlak verloop van de frequentie
karakteristiek over een voldoend groot frequentiegebied te verkrijgen.
In fig. 26a is het schema getekend van een eindbuis met uitgangstransformator en luidspreker. Allereerst zullen we de in de trans
formator optredende energieverliezen verwaarlozen, m.a.w. we nemen
aan, dat de beide wikkelingen geen gelijkstroomweerstand hebben en
dat in het ijzer van de kern ook geen wervelstroom-, hysteresis- ofnawerkingsverliezen optreden. In fig. 26b is een vervangingsschema voor
de schakeling van fig. 26a weergegeven. Hierin is de transformator ver
vangen door een „ideale transformator" T, d.i. een transformator zonder
spreiding en met oneindig grote zelfinducties van de wikkelingen. De
in werkelijkheid aanwezige primaire en secundaire spreidingszelfinducties zijn in rekening gebracht door de spoelen LSl en LS2, terwijl
het feit, dat in werkelijkheid de zelfinductie van de wikkelingen niet
oneindig groot is, in aanmerking is genomen door parallel met de
primaire wikkeling een spoel L0 te schakelen, waarvan de zelfinductie
practisch gelijk is aan de zelfinductie van de primaire wikkeling bij open
secundaire klemmen (de zg. primaire nullastzelfinductie). In de practijk
zijn steeds LSl en LS2 klein t.o.v. L0. In fig. 26b is verder de buis
weer vervangen door een stroombron 5 eg met een hieraan parallel
geschakelde weerstand R[, terwijl voor de luidspreker eenvoudigheidshalve een weerstand R\ is getekend. Voor de berekening van de be
nodigde transformatieverhouding n verwijzen we naar Deel ib, hfdst. IX.
De impedantie, die kan worden gemeten aan de primaire klemmen
van de ideale transformator T, is n2 (R\ + j co L32). Vervangen we T,
L32 en R\ door deze impedantie, dan verkrijgen we het schema van
fig. 26c. Voor zeer lage en zeer hoge frequenties kan dit schema nog
worden vereenvoudigd. Bij lage frequenties is de reactantie van LS1 en
n2 LS2 zo klein ten opzichte van n2 R\, dat deze beide zelfinducties wel
kunnen worden verwaarloosd, waardoor fig. 2Öd ontstaat. We zien uit
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Fig. 26.

a. Schema van een eindbuis met uitgangstransformator en
luidspreker.
b. Vervangingsschema voor schakeling a. T is een „ideale transformator. L0 is de primaire nullastzelfinductie, terwijl LSI en LS2 de
primaire en secundaire spreidingszelfinducties voorstellen. De luid
spreker is vervangen door een weerstand R\.
c. Vereenvoudiging van het schema b. waarin T, LS2 en
zijn ver
vangen door n2 LS2 en n2 R\.
d. Vereenvoudiging van c. geldig voor lage frequenties.
e. Vereenvoudiging van c. geldig voor hoge frequenties.

deze figuur, dat, wil van de door de buis geleverde wisselstroom I2w
een aanzienlijk deel door de weerstand n2 R\ vloeien, het noodzakelijk
is, dat de reactantie van L0 ten minste enkele malen zo groot is als
n2 R\, Naarmate de frequentie lager is, dient L0 groter te zijn om aan
deze voorwaarde te kunnen voldoen, zodat we kunnen concluderen:
Voor een goede weergave van lage tonen dient de uitgangstransformator
een grote primaire nullastzelfinductie te hebben.
Is bv. n2 R\ = 3000 H, en is L0 = 10 H, dan zal bij een frequentie
van 50 Hz de reactantie co L0 = 2 ~ -50 • 10 = 3140 £1 zijn, dus
ongeveer gelijk aan n2 R\. De maximale stroom door n2 R\ zal dan
ongeveer gelijk zijn aan 1/V2 maal de wisselstroom, die de buis kan
leveren (de stromen door L0 en n2 R{ zijn 90° in fase verschoven).
Bij hoge frequenties is de reactantie van L0 groot ten opzichte van de
impedantie van de serieschakeling van n2 LS2 en n2 R\. We kunnen
dan in de parallelschakeling L0 verwaarlozen, zodat we fig. 26e ver
krijgen. Uit deze figuur blijkt, dat, indien men wenst, dat van de
anodewisselspanning Vaw een aanzienlijk deel op de weerstand n2 R1
staat, de reactantie co (LS1 + n2 LS2) tenminste enkele malen zo
klein dient te zijn als n2 R\. Naarmate de frequentie hoger wordt,
dienen hiertoe de zelfinducties LS1 en LS2 kleiner te zijn, zodat

.

1

V.B.4 337
we kunnen concluderen: Voor een goede weergave van hoge tonen dient
een uitgangstransformator kleine spreidingszelf inducties te hebben.
De hierboven gemaakte onderstelling, dat de uitgangstransformator
geen energieverliezen veroorzaakt, is natuurlijk in de practijk nooit
volkomen verwezenlijkt. Evenals in iedere transformator zullen ook
hier zg. koperverliezen en ijzerverliezen optreden. Om de eerste klein
te houden dient de weerstand van de wikkelingen klein te zijn, dus
dik draad te worden gebruikt. Voor geringe ijzerverliezen is een kleine
waarde van de magnetische inductie in de kern gewenst, waarvoor een
grote kerndoorsnede nodig is. Een en ander maakt, dat een goede uit
gangstransformator steeds betrekkelijk grote afmetingen heeft.
Een tweede verwaarlozing, die in het bovenstaande is gemaakt, is,
dat geen rekening is gehouden met het feit, dat de windingen van een
transformator ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de kern
een zekere capaciteit hebben. Dit komt tot uiting als parallel met de
primaire en secundaire klemmen geschakelde condensatoren, waardoor
deze wikkelingen op een bepaalde frequentie zijn afgestemd. Ligt één
dezer afstemfrequenties in het hoorbare gebied, dan kan een zeer
ongelijkmatige weergave van dit frequentiegebied ontstaan. Voor een
gelijkmatige weergave van een groot frequentiegebied is het dus nodig,
dat een transformator zodanig wordt gewikkeld, dat de eigencapaciteit
van de wikkelingen klein is.
Op blz. 312 werd aangetoond, dat een triode bij benadering kan worden
beschouwd als een wisselspanningsbron met een kleine inwendige
weerstand, zodat de klemspanning slechts weinig afhankelijk is van de
grootte van de belastingsimpedantie. Een penthode daarentegen kan
men beschouwen als een stroombron, waarvan de stroom slechts weinig
varieert bij verandering van de belastingsimpedantie. Hieruit zijn nog
enkele belangrijke conclusies te trekken met betrekking tot de uitgangstransformatoren, die voor deze beide huizentypen nodig zijn.
Naarmate de frequentie lager wordt zal de reactantie van L0 kleiner
worden (fig. 2Öd). Blijft nu, zoals bij een triode bij benadering het
geval is, de anodewisselspanning Vaw constant, dan zal de stroom door
n2 R\ hierdoor niet veranderen. Bij een penthode daarentegen, waarbij
niet Vaw> doch Iaw bij benadering constant is, wordt bij het kleiner
worden van oj L0 de stroom door n2 Ri kleiner. Hieruit volgt: Bij een
penthode eindbuis is voor een goede weergave van lage tonen een grotere
primaire nullastimpedantie nodig dan bij een triode.
Beschouwen we nu het schema, dat bij hoge frequenties geldt (fig. 26e),
dan zien we, dat bij gebruik van een triode-eindbuis, waarbij Vaw bij
benadering constant is, bij hogere frequenties de stroom door de serieschakeling van n2 R\ en LS1 + n2 LS2 afneemt. Aan de weerstand n2 R\
zal dus een kleiner vermogen worden toegevoerd. Bij een penthode
daarentegen, waar de wisselstroom 7aw bij benadering onafhankelijk
van de belastingsimpedantie is, zal ook bij frequenties, die zo hoog
zijn, dat de reactantie van LS1 + n2 LS2 aanzienlijk wordt, de stroom
Radiotechniek II — 22
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door n2
niet (of in de practijk weinig) veranderen. Hieruit kunnen
we concluderen: Bij een penthode-eindbuis is voor een goede weergave
der hoge tonen een geringe spreiding van de uitgangstransformator minder
noodzakelijk dan bij een triode.
In fig. 26 is de luidspreker voorgesteld door een weerstand R\, die
onafhankelijk is van de frequentie. In werkelijkheid is de impedantie
van een luidspreker een grootheid, die van de frequentie afhangt, voor
namelijk door het feit, dat hij niet door een eenvoudige weerstand is voor
te stellen, doch ook een bepaalde zelfinductie heeft. In fig. 27 is een
voorbeeld gegeven van het verloop van de impedantie van een luid
spreker met de frequentie. De vergroting van de impedantie in de nabij
heid van 120 Hz ontstaat, doordat de luidsprekerconus met het daaraan
bevestigde spoeltje bij deze frequentie een (mechanische) resonantie
vertoont. Ook met deze luidspreker-impedantiekarakteristiek dient
bij een goed ontwerp van een eindtrap rekening te worden gehouden.
In de nabijheid van de resonantiefrequentie van de conus is de geluids
weergave van een luidspreker steeds sterker dan bij eenzelfde toegevoerd
vermogen bij andere frequenties het geval is. Voor een gelijkmatige
weergave van alle tonen is het dus gewenst, dat in de nabijheid van de
resonantiefrequentie het aan de luidspreker toegevoerde vermogen
wordt verminderd. Zoals uit fig. 2Öd blijkt, zal dit bij een triode meer
het geval zijn dan bij een penthode. Immers bij het eerstgenoemde
huistype is de anodewisselspanning Vaw ongeveer constant, zodat het
vermogen, dat aan de weerstand n2 R\ wordt toegevoerd, bij een ver
groting van
zal dalen. Bij een penthode daarentegen is de anodewisselstroom /aw constant; is nu L0 zo groot, dat deze stroom groten
deels door n2
vloeit, dan zal bij een vergroting van
het in deze
weerstand verbruikte vermogen toenemen.
In het algemeen zal dus bij gebruik van een eindtriode de resonantie
van de luidsprekerconus minder invloed op de gelijkmatige weergave van
alle tonen hebben dan bij gebruik van een penthode.
Wat de weergave van de hoge tonen betreft, kunnen we uit fig. 26e
het volgende zien. De vergroting van R\ bij hoge frequenties ver
oorzaakt bij een penthode geen vermindering van 7aw; het aan de
T
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luidspreker afgegeven vermogen zal dus toenemen. Bij een triode
daarentegen neemt 7aw af bij een toeneming van i?p Het vermogen
zal dus in ieder geval minder toenemen dan bij een penthode; is de
spreidingszelfinductie LS1 + n2 LS2 niet klein, dan kan het ver
mogen bij verhoging van de frequentie zelfs dalen.
In het algemeen zal das hij een penthode-eindbuis de weergave der hoge
tonen relatief sterker zijn dan hij een triode-eindbuis.
Zoals uit het bovenstaande duidelijk zal zijn geworden, staan tegen
over de voordelen, die het gebruik van een penthode biedt (hoger
rendement, zie blz. 326, grotere toelaatbare transformatorspreiding en
betere weergave der hoge tonen), ook enkele nadelen (grotere be
nodigde primaire nullastzelfinductie, meer „hoorbaar" zijn van de
luidsprekerresonantie). Om deze nadelen niet te zwaar te doen wegen
v/orden eindpenthodes steeds zo geconstrueerd, dat ze geen buiten
gewoon hoge inwendige weerstand hebben. Bij de meeste eind
penthodes is de inwendige weerstand ongeveer 20 a 50 kD, terwijl deze
bij penthodes voor hoogfrequent- of middenfrequentversterking in de
regel 1 a 2 MÜ bedraagt.
Daar de luidsprekerimpedantie een van de frequentie afhankelijke
grootheid is, zal de juiste aanpassing aan de eindbuis ook slechts bij
één frequentie, of in een beperkt frequentiegebied kunnen plaats
hebben. In de regel kiest men hiervoor ongeveer 1000 Hz. Bij fre
quenties, waar de luidsprekerimpedantie een andere waarde heeft, kan
dan de eindbuis minder vermogen aan de luidspreker leveren. Meestal
is dit geen groot bezwaar, omdat hoge en lage tonen in muziek en
spraak met een kleinere intensiteit voorkomen dan tonen in het midden
van het audiofrequent gebied.
Bij het ontwerpen van een versterkerschakeling, die uit enkele trappen
bestaat, dient men er rekening mede te houden, dat een vermindering
van de versterking bij hoge en bij lage frequenties optreedt in iedere
versterkertrap, zodat in totaal bij een hoge of lage frequentie de ver
mindering in versterking groter is dan die, welke voor één trap is
berekend. Bedraagt bv. het verlies in versterking ten gevolge van de
parallelcapaciteit bij een bepaalde hoge frequentie voor één versterker
trap een factor 0,9, dan is voor drie identieke trappen de versterking
bij deze frequentie verminderd met een factor o,93 = 0,73.
Een gelijkmatige weergave van alle tonen kan nog worden bevorderd
door in één of meer versterkertrappen een bepaalde schakeling toe te
passen, die men aanduidt als tegenkoppeling. In verband met het feit,
dat hierdoor ook een vermindering van de optredende vervorming
ontstaat, zullen we de bespreking van de tegenkoppeling laten aansluiten
bij de behandeling van de vervorming.
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5. Dc fasekarakteristiek
Zoals in het voorgaande reeds meermalen is opgemerkt, bestaan de
wisselspanningen, die men aan versterkers toevoert, practisch altijd
uit een combinatie van spanningen met verschillende frequenties. Be
halve versterking ondergaat ieder van deze componenten ook een
zekere faseverschuiving. Daar de grootte van deze faseverschuiving,
evenals de versterking, van de frequentie afhankelijk is, zullen de ver
schillende componenten ook verschillende faseverschuivingen onder
gaan, waardoor de grafiek van de totale wisselspanning aan de uitgang
van een versterker een geheel ander beeld kan vertonen dan aan de
ingang. Voor audiofrequentversterkers is dit van geen belang, daar het
menselijk oor niet gevoelig is voor faseverschuivingen van een aantal
gelijktijdig opgevangen klanken. Bij videofrequentversterkers voor
televisie echter dient wel degelijk aandacht te worden besteed aan de
faseverschuivingen, die wisselspanningen met verschillende frequenties
ondergaan. Een nadere bestudering van dit probleem (zie Deel 4b)
toont aan, dat het voor een onvervormd beeld noodzakelijk is, dat de
faseverschuiving, die een wisselspanning ondergaat, evenredig is met
de frequentie. Zouden we met een zuivere weerstandversterker te
maken hebben, dan zouden spanningen met alle frequenties zonder
faseverschuiving worden versterkt. De verschillende factoren, die de
amplitudekarakteristiek beïnvloeden, veroorzaken echter eveneens een
faseverschuiving, die van de frequentie afhangt. Om een indruk te
krijgen van deze afhankelijkheid kan men een fasekarakteristiek tekenen,
d.i. een kromme, waarin is uitgezet de faseverschuiving van de ver
sterkte spanning ten opzichte van de te versterken spanning als functie
van de frequentie. Het is hierbij weer het eenvoudigst, de verschillende
hiervoor besproken factoren, die de frequentiekarakteristiek be
ïnvloeden, afzonderlijk te beschouwen.
De faseverschuiving cplt die wordt veroorzaakt door de parallelcapaciteit C1 (fig. 18 en 19), is gegeven door
tg (pi = co Ci Ri

(41)

In fig. 28 is (pi uitgezet als functie van co C1 i?x'. Versterkers voor
televisie dienen dus zodanig te worden geconstrueerd, dat tot de
hoogste te verwachten frequenties co C1 Rx' nog zo klein blijft, dat het
gebruikte deel van de fasekarakteristiek als „recht" kan worden be
schouwd. Dit zal bv. zijn tot co C1 Rx' = 0,6.
De faseverschuiving cp2, die door C2 en R2 (fig. 18) ontstaat, is be
paald door
1

fg <Pl = CO C2 Rz

(42)

Bij middelmatige en hoge frequenties is deze faseverschuiving ver
waarloosbaar klein; bij lage frequenties wordt deze echter groter. Daar,
zoals reeds werd vermeld, verlangd wordt, dat de faseverschuiving
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evenredig is met de frequentie (of
bij alle in aanmerking komende
frequenties te verwaarlozen is),
dient men C2 zo groot te maken,
dat bij de laagst voorkomende fre
quenties de faseverschuiving nog
toelaatbaar is. Wat hier onder
„toelaatbaar'’ kan worden be
schouwd, wordt behandeld in
Deel 4b.
Ook door de kathodecondensatoren C3 en C4 (fig. 18) ontstaat Fig. 28. Fasekarakteristiek, waarin de
invloed van de parallelcapaciteit Cj
een faseverschuiving, die met toe (zie fig. 18) bij een versterkertrap met
nemende frequentie afneemt. Ook
weerstandkoppeling is voorgesteld.
hier dienen dus deze condensa
toren zo groot te worden gemaakt, dat bij de laagste in aanmerking
komende frequentie de faseverschuiving nog toelaatbaar is.
Bij het ontwerpen van een versterker met meer trappen dient men er
rekening mede te houden, dat de verschillende wisselspanningen in
iedere trap een faseverschuiving ondergaan, zodat de totale bij een
bepaalde frequentie optredende faseverschuiving groter is dan die,
welke voor één trap is berekend.
6. De vervorming
In hfdst. IV.G werd reeds aangetoond, dat één der gevolgen van het
feit, dat de karakteristieken van een radiobuis steeds min of meer krom
zijn, is, dat een sinusvormige roosterwisselspanning een niet-zuiver
sinusvormige anodewisselstroom doet ontstaan. We toonden ook reeds
aan, dat men een dergelijke wisselstroom kan ontbinden in een zuiver
sinusvormige wisselstroom, de grondgolf of eerste harmonische, en één
of meer (eveneens zuiver sinusvormige) wisselstromen met frequenties,
die een geheel aantal malen de frequentie van de grondgolf zijn. Deze
laatste componenten noemt men de hogere harmonischen. Bestaat de
roosterwisselspanning uit vele sinusvormige componenten (zoals bij de
weergave van spraak of muziek steeds het geval is), dan ontstaan be
halve hogere harmonischen ook combinatiefrequenties (zie hfdst. IV.G.3).
Overschrijdt de vervorming een bepaalde grootte, dan wordt deze in
de weergave hoorbaar. Het is gebleken, dat dit bij de combinatie
frequenties eerder het geval is dan bij de hogere harmonischen. Speciaal
wanneer middelmatige en hoge tonen gecombineerd met zeer lage
tonen (100 a 150 Hz) moeten worden versterkt, ontstaat door de
combinatietonen een zekere „rauwheid” in de weergave.
De grootte van de toelaatbare vervorming is natuurlijk afhankelijk van
de eisen, die aan de kwaliteit van de weergave worden gesteld. In de
regel is een vervorming van 10 °/o wel het maximum, dat men ook bij
de minst hoog gestelde eisen kan toelaten. In versterkers, waarbij
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hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit, mag de vervorming zeker
niet meer dan i a 2 % bedragen. Onder bepaalde omstandigheden
kan het voordeel opleveren, een versterker met „gescheiden kanalen”
uit te voeren, d.w.z. dat deze bestaat uit aparte versterkers voor verschillende frequentiegebieden, bv. één voor frequenties beneden 150 Hz
en één voor de hogere frequenties. Hierbij kunnen tussen de laagste
en de hogere tonen geen combinatiefrequenties ontstaan, waardoor de
„rauwheid” in de weergave gedeeltelijk wordt vermeden en een hogere
vervorming toegelaten kan worden. Het behoeft geen betoog, dat een
dergelijke uitvoering alleen in aanmerking komt voor apparaten, waar
aan de allerhoogste eisen worden gesteld.
Zoals reeds in hfdst. IV.G werd aangetoond, bestaat de vervorming,
die in een triode ontstaat, voornamelijk uit een tweede harmonische,
terwijl bij een penthode de derde harmonische overweegt. Hieruit
zijn nog enkele interessante conclusies te trekken omtrent de totale
vervorming, die in een versterker, bestaande uit enkele trappen, ont
staat, waarop hieronder nog nader wordt ingegaan.
Ook als de karakteristieken van een buis over een groot gebied
„recht” zijn, treedt toch nog vervorming op wanneer de roosterwisselspanning groter is dan de toelaatbare. Men zegt wel, dat de buis over
stuurd wordt. Bij het ontwerpen van versterkers dient er dus steeds voor
te worden gewaakt, dat aan iedere buis een roosterwisselspanning wordt
toegevoerd, die niet groter is dan die, waarbij de vereiste anodewisselspanning, of wel het vereiste vermogen wordt verkregen.
Een belangrijke oorzaak van optredende vervorming kan nog zijn een
onjuiste aanpassing van de anode-impedantie. Op blz. 321 en 326 zetten wij
reeds uiteen, dat bij een eindbuis voor de afgifte van het maximale
vermogen een bepaalde impedantie in de anodeketen dient te worden
geschakeld. In de regel wordt hiervoor een luidspreker met uitgangstransformator gebruikt. Is de transformatieverhouding van de trans
formator niet juist, of wel wordt een luidspreker gebruikt, waarvan
de impedantie niet gelijk is aan die, waarmede bij de keuze van de
transformator werd gerekend, dan zal de eindbuis niet in staat zijn het
verwachte vermogen te leveren. Men zal dan geneigd zijn om door het
„opdraaien” van de sterkteregelaar een grotere roosterwisselspanning
aan de eindbuis toe te voeren, waardoor de buis wordt „overstuurd”
en vervorming optreedt. Zoals op blz. 325 en 326 werd vermeld, is de gun
stigste belastingsimpedantie voor een eindbuis steeds die, waarbij zowel
de anodestroom als -spanning zoveel mogelijk worden „uitgestuurd”.
Is de belastingsimpedantie te klein, dan kan wél de anodewisselstroom
zijn maximale waarde bereiken, doch de anodewisselspanning is hierbij
kleiner dan de maximaal toelaatbare. Omgekeerd kan bij een te grote
anode-impedantie wél de anodespanning geheel worden „uitgestuurd”,
doch niet de anodestroom. Fig. 29 toont weer een /a-Ka-karakteristiekenbundel van een „ideale” penthode. Is hierin P het werkpunt, dan stelt
a de belastingslijn voor, die geldt voor de juiste anode-impedantie.
Bij de grootste toelaatbare roosterwisselspanning (amplitude 6 V)
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is de amplitude van de anodewisIa
v9selspanning AM = MC en die van
de anodewisselstroom AN = NB.
Het geleverde vermogen is evenre
dig met V4 opp. A ABC. De belastingslijn b geldt voor een te kleine
-IOV
anode-impedantie. Terwijl hierbij
de maximale anodestroomampliA
O
M
F
C Va
tude weer AN
NB is, bedraagt
de amplitude van de maximaal toe Fig. 29. /a-Va-karakteristieken van
een „ideale" penthode. De belastingslaatbare anodewisselspanningmaar lijn a geldt voor die anode-impedantie,
DM
MF. Hetvermogen is even waarbij het maximale vermogen kan
redig met V4 opp. A DEFen is dus worden verkregen, b is een belastingskleiner dan het bij de juiste anode- lijn voor een te kleine anode-impe
terwijl c een belastingsiijn
impedantie bereikbare. Voor een dantie,
voorstelt voor een anode-impedantie,
te grote anode-impedantie geldt
die te groot is.
een belastingsiijn als bv. met c is
aangegeven. Terwijl de maximale anodewisselspanningsamplitude
hierbij AM
MC is, is de amplitude van de maximale anodewisselstroomslechtsLN ^NH. Hetvermogenis evenredig met V4opp. ALHK.
Ook hierbij is dus het maximale vermogen, dat onvervormd kan
worden verkregen, kleiner dan bij de juiste belastingsimpedantie.
Doordat de luidspreker in werkelijkheid niet als een zuivere weer
stand kan worden beschouwd, doch ook een zekere zelfinductie heeft,
zijn de belastingslijnen, speciaal bij hoge frequenties, geen rechte
lijnen, doch ellipsen of ingewikkelder figuren. De hier gegeven theorie
is echter voldoende om een globaal inzicht in de werking van een
eindbuis te verkrijgen.
Als een mogelijke oorzaak van optredende vervorming willen wij ten
slotte ook nog noemen het feit, dat de magnetiseringskromme van het
materiaal van transformatorkernen slechts in een beperkt gebied als recht
kan worden beschouwd. Treden bij een uitgangstransformator of een
eventuele koppeltransformator tussen twee versterkertrappen zulke grote
spanningen of stromen op, dat dit „rechte" gedeelte van de
magnetiseringskromme wordt overschreden, dan ontstaat ook hierdoor,
evenals door de kromming van de buiskarakteristieken, vervorming.
Om dit te voorkomen moet de doorsnede van een transformatorkern
zó groot worden gemaakt, dat voor de benodigde flux de magnetische
inductie voldoende klein blijft. Men moet er rekening mee te houden,
dat in vele gevallen in de primaire wikkeling van de transformator
behalve wisselstroom ook een zekere gelijkstroom vloeit. Ook al heeft
de magnetiseringskromme van het gebruikte materiaal een groot
„recht" gedeelte, dan bestaat toch de mogelijkheid, dat door
deze gelijkstroom in een gekromd gedeelte van de magnetiserings
kromme wordt „gewerkt". Om het effect van deze zg. gelijkstroomvoormagnetisatie te verminderen worden deze transformatoren vaak zodanig
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geconstrueerd, dat zich
in de kern een luchtspleet
bevindt. Voor nadere bij
zonderheden hieromtrent
zij verwezen naar Deel
3, hfdst. VI.4.
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Fig. 30. a. Versterker, bestaande uit twee in één trap ontstaat, in
triodes met weerstandkoppeling.
b. /a-Vg-karakteristiek van de eerste buis. tegenfase is met die, welke
Uit de sinusvormige roosterwisselspanning em in de volgende trap
ontstaat een anodewisselstroom, die een tweede wordt veroorzaakt. In
harmonische bevat.
c. Za-Vg-karakteristiek van de tweede buis. fig. 30a is het schema
Uit de vervormde roosterwisselspanning kan weergegeven van een
weer een zuiver sinusvormige anodewisselstroom weerstandversterker, be
ontstaan.
staande uit twee triodes.
Fig. 30b stelt de 7a-Fgkarakteristiek voor van de eerste buis. Werkt op het rooster van deze
buis een sinusvormige wisselspanning egl, dan zal de anodewisselstroom
niet meer zuiver sinusvormig zijn, doch een tweede harmonische be
vatten, die een „afplatting aan een zijde" geeft. De roosterwissel
spanning eg2 van de tweede buis vertoont nu ook een „éénzijdige af
platting" en wel is de „afgeplatte zijde" gericht naar de kant van de
kleinere negatieve roosterspanningen (fig. 30c). Het gevolg van de
kromming van de karakteristiek der tweede buis kan nu zijn, dat de
grafiek van de anodewisselstroom van deze buis geen (of een geringere)
afplatting vertoont, zoals fig. 30c, rechterdeel, weergeeft. De hier weer
gegeven eenvoudige voorstelling gaat alleen op, als de eerste en tweede
harmonische ten opzichte van elkaar geen faseverschuiving ondergaan.
Is dit wèl het geval, dan kan de compensatie van de vervorming in twee
op elkaar volgende buizen nooit volledig zijn. Als oorzaak van onder
linge faseverschuivingen van wisselspanningen met verschillende
frequenties wezen we bij de bespreking van de fasekarakteristiek reeds
op verschillende in de schakeling aanwezige condensatoren.
a)
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Vertoont de 7a-Vg-karakteristiek een kromming naar twee zijden,
zoals met de dynamische karakteristiek van een penthode het geval is
(zie hfdst. IV.D), dan wordt de vervorming hoofdzakelijk gevormd door
een derde harmonische. De grafiek van de anodewisselstroom vertoont
dan een „afplatting aan beide zijden". Zoals men gemakkelijk inziet,
kan een dergelijke „afplatting" niet door de kromming van de karakte
ristiek van een volgende buis worden gecompenseerd. Compensatie
van de vervorming zal dus in de regel alleen plaats vinden in twee op
elkaar volgende triodes, bv. een triode-spanningsversterker, gevolgd
door een triode-eindbuis.
Mathematisch kan men het feit, dat een tweede harmonische door de
kromming van de 7a-Vg-karakteristiek kan worden gecompenseerd,
als volgt aantonen.
Is de karakteristiek van de buis gegeven door verg. (29) uit hfdst. IV
en werkt op het rooster van deze buis een wisselspanning
eei sin co t + ee., cos 2 co t,
dan zal de vergelijking voor de anodestroom luiden:
7a = 7ao + Sl (egl sin co t -f eg2 cos 2 oj t) + S2 (egi sin co t + eg2 cos 2 co t)2,
waaruit na enig omrekenen volgt:
da ~ -^ao "f" V2 S2 £gi“ + V2 2 £g2~ “b 1 ^gi
S2
cg2) sin co t -j+ (Sxeg2 — V2 S2 egl2) cos 2 oj t -f- S2 egl eg2 sin 3 co t +1/2 S2 eg22 cos 4 w t.
Is nu:
*^1 eg2

V2 *^2 ggi2 ^

(43)

dan is blijkbaar in de anodestroom geen tweede harmonische meer
aanwezig.
7. De tegenkoppeling
a. Inleiding
In deze paragraaf zullen we een methode beschrijven, waarop de ver
vorming, die in een versterker ontstaat, kan worden verminderd. Het
principe, waarop deze methode berust, is het terugvoeren van een
gedeelte van de uitgangsspanning naar de ingangszijde. Deze terug
koppeling dient zo te geschieden, dat de versterking wordt verminderd.
(Dit is dus een nadeel van deze methode.) Hiertoe is de fase van de
teruggevoerde spanning tegengesteld aan die, welke bij een oscillator
(zie hfdst. VII) wordt toegepast; vandaar de naam tegenkoppeling of
negatieve terugkoppeling. We zullen het principe hiervan eerst illustreren
met een eenvoudig voorbeeld om daarna een meer algemene be
schouwingswijze te volgen.
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b. Tegenkoppeling door middel van een
kathodeweerstand
Wordt in de kathodeleiding van een buis een
weerstand opgenomen, waaraan niet, zoals in
Rk |*k
*9
„normale" schakelingen, een condensator is
parallel geschakeld, dan ontstaat bij aanwezig
heid van een anodewisselstroom op deze weer
stand een wisselspanning ek (fig. 31). Het is
Fig. 31.
Tegenkoppeling met gemakkelijk in te zien, dat, bij het aansluiten
van een wisselspanning eg tussen rooster en
behulp van een
kathodeweerstand.
aarde, de wisselspanning tussen rooster en
kathode, egk, hierdoor kleiner wordt. Immers,
wijzigt de spanning eg zich in positieve richting, dan neemt de anodestroom toe, waardoor ook ek in positieve richting groter wordt. De
variatie in egk = eg — % zal dus kleiner zijn dan die in eg. De anode
wisselstroom 7aw hangt af van de spanning tussen rooster en kathode,
dus van egk. Deze stroom wordt dus door het aanbrengen van ek
kleiner. De mate, waarin dit gebeurt, is als volgt te berekenen. Is S<3
de dynamische steilheid van de buis, dan volgt uit fig. 31:
*9kV L'T

4w = *Sd Egk
■£gk = Eg
i?k = 4w
Door eliminatie van Ek en £gk verkrijgt

; . ..
t •••
r •••
men:

(44)
(45)
(46)

£
/ aw — _
(47)
i + SdRk g
Door het aanbrengen van de weerstand Rk is dus de effectieve dyna
mische steilheid verminderd tot
Sd
(48)
Sd' =
I + Sdflk
Maakt men i?k zo groot, dat Sd i?k groot is ten opzichte van 1, dan
nadert Sd' tot i/7?k> d.i. een constante, van de buis onafhankelijke
waarde. De effectieve steilheid van de dynamische karakteristiek is
dan onafhankelijk van de steilheid van de statische karakteristiek,
d.w.z. de dynamische karakteristiek nadert tot een rechte lijn, wat een
vermindering van de vervorming tot gevolg heeft.
Van dit resultaat kan ook als volgt een verklaring worden gegeven.
Staat tussen rooster en kathode een zuiver sinusvormige wisselspanning,
dan is, ten gevolge van de kromming van de karakteristiek, de anodestroom niet zuiver sinusvormig. Staat echter de sinusvormige signaalspanning tussen rooster en aarde en is een kathodeweerstand aangebracht, dan bevat de kathodewisselspanning ek, evenals de anodestroom, hogere harmonischen. De wisselspanning tussen rooster en
kathode is nu ook niet meer zuiver sinusvormig en wel is de fase van
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de hierin voorkomende hogere harmonischen zodanig, dat de ver
vorming, die in de buis ontstaat, wordt tegengewerkt.
Uit verg. (47) volgt, dat ten opzichte van de niet-tegengekoppelde
buis de versterking met een factor
1

1 + Sd #k
is verminderd. We kunnen nu door berekening aantonen, dat bij een
bepaalde uitgangsspanning de vervorming bij benadering ook met deze
factor wordt verkleind. Hiertoe beschouwen we allereerst een zodanige
vorm van de karakteristiek, dat deze door een vergelijking van de
tweede graad kan worden voorgesteld [verg. (29) in hfdst. IV]. Zonder
tegenkoppeling (dus wanneer parallel met Rk een condensator met een
zeer grote capaciteit is geschakeld) bestaat dan de vervorming in de anodestroom uitsluitend uit een tweede harmonische. Noemen we nu de
eerste harmonische (grondgolf) van de anodewisselstroom 7aWl en de
tweede harmonische 7aW2> dan is volgens formule (32) uit hfdst. IV.
d2 = /aw.

(49)

/2Sl£ 8

Daar tevens 7awi = Si Eg volgt hieruit:
/ aw2

awi

2

(5°)

Bij aanwezigheid van tegenkoppeling zullen nu ook ek en egk een
tweede harmonische bevatten. We splitsen dus ook ek in eki en ek.lt
en egk in e^x en egk2. Omdat de aan de versterker toegevoerde span
ning eg zuiver sinusvormig is, is
ek2 = — egk2...............

(5i)

ontstaat nu door

De tweede harmonische in de anodestroom 7aw-2
twee oorzaken.
ie. Door het feit, dat in egk een tweede harmonische aanwezig is.
Dit gedeelte van 7aW2 is gelijk aan
Si Rgk2 — — Si £k2 — — Si 7aw2 ^k*
2e. Doordat uit de eerste harmonische egki in de anodestroom een
nieuwe tweede harmonische wordt gevormd. Dit gedeelte van 7aW2 is
gelijk aan
1
V2 S2 (£g —7awi ^k)272 S2(Eg-Eki)2
Iz S2 Egki2
Substitueren we hierin Eg uit de vergelijking:
Si
Eg [vergelijk (47)],
I awi
1 -f7?k
dan vinden we voor de laatstgenoemde wisselstroomcomponent

'hs^iawi 2 •
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De totale tweede harmonische van 7aw is nu:

s2

^aw2 ~ V2 £^2 ^awi2

^aw2

waaruit volgt:
^aw2 — V2

1

S2

I -f- Si i?k 5i2

awi

(52)

Uit (50) en (52) zien we, dat bij eenzelfde waarde van 7awi door de tegenkoppeling de 2e harmonische met een factor 1 -f- Sx
is verminderd.
Evenzo kan men aantonen, dat bij een buis, waarvan de karakteristiek
door een vergelijking kan worden voorgesteld, die alleen een eerste
graads- en een derde graadsterm bevat [verg. (36), uit hfdst. IV]
in de anodestroom de derde harmonische bij eenzelfde waarde van de
grondgolf door de tegenkoppeling met een factor 1
Sl
wordt ver
kleind. In een versterker zonder tegenkoppeling, waarvan de karakteristiek
zuiver kwadratisch is, ontstaat uitsluitend een tweede harmonische
[verg. (31) uit hfdst. IV]. Uit een nauwkeurige mathematische behande
ling van de tegengekoppelde versterker blijkt, dat hierbij, al heeft de
karakteristiek een zuiver kwadratische vorm, in de anodestroom toch
een derde en hogere harmonischen ontstaan. Hiervan kan de volgende
verklaring worden gegeven. De tweede harmonische, die door de krom
ming van de buiskarakteristiek in de anodestroom ontstaat, veroorzaakt
via de terugkoppeling een tweede harmonische in de roosterwisselspanning. De spanning egk bevat dus een grondgolf en een tweede har
monische en in de anodestroom ontstaat nu als combinatiefrequentie een
derde harmonische. Doordat iedere harmonische, die in de anodestroom
aanwezig is, in de roosterwisselspanning een overeenkomstige harmo
nische doet ontstaan, kunnen in de anodestroom weer nieuwe harmo
nischen en combinatiefrequenties ontstaan. De volledige mathematische
behandeling van een tegengekoppelde versterker is hierdoor, ook al wordt
slechts een kwadratische karakteristiek aangenomen, vrij ingewikkeld.
Ook wanneer de karakteristiek van de beschouwde buis een zodanige
vorm heeft, dat deze kan worden voorgesteld door een vergelijking,
die zowel een tweede- als een derdegraadsterm bevat, is een volledige
mathematische behandeling tamelijk gecompliceerd, daar de derde en
hogere harmonischen nu door verschillende oorzaken tegelijk ontstaan.
Men kan echter aantonen, dat ook in dit geval de vervorming ver
mindert. De tweede harmonische vermindert met een factor 1 -f
Rk;
de vermindering van de derde harmonische is echter in dit geval
groter.
c. Meer algemene behandeling van de tegenkoppeling
Het aanbrengen van een kathodeweerstand, waaraan geen condensator
is parallel geschakeld, is slechts één van de vormen, waarin tegen
koppeling kan worden toegepast. Een meer algemene voorstelling der
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tegenkoppeling is in fig. 32 gegeven.
Hierin is met een rechthoek een ver
n rsterker aangegeven met twee ingangsen twee uitgangsklemmen. Deze ver
eR
sterker kan uit een willekeurig aantal
trappen bestaan. De uitgangstransformator is gedacht in de versterker te zijn Fig. 32. Schematische voorstel
opgenomen. In serie met de aan de uit ling van het principe van stroomtegenkoppeling. Hierbij nemen
gangsklemmen aangesloten luidspreker de versterking en de vervorming
is een weerstand R geschakeld. De op af, terwijl de inwendige weer
deze weerstand staande wisselspanning stand (uitgangsweerstand) en de
ingangsweerstand toenemen.
eR wordt naar de ingangszijde van de
versterker teruggevoerd, zodat de eigen
lijke ingangsspanning ex bestaat uit het verschil van de aangelegde
spanning e\ en ?r.
De betrekking tussen de stroom door de luidspreker i[ en de spanning
e1 kan, ook al bevat de versterker meer buizen, worden geschreven
in de gedaante:
le.

^

i\ = Si e\ + Si ei2 + S3 ei3.

O

(53)

Met behulp van de vergelijking
ei = ei + eR = e\ + i\ R

(54)
kan nu het verband tussen i[ en e\ worden afgeleid. We komen dan
tot dezelfde conclusie als hiervoor voor één enkele door middel van
een kathodeweerstand tegengekoppelde buis werd gevonden. De ver
vorming wordt dus ongeveer in dezelfde verhouding als de versterking
verminderd. Het is van belang hierbij op te merken, dat deze vervormingsvermindering niet alleen betrekking heeft op de vervorming,
die door de kromming van de buiskarakteristieken ontstaat, doch op
iedere tussen de ingangs- en uitgangsklemmen veroorzaakte ver
vorming, dus bv. ook op de vervorming, die door de magnetische ver
zadiging in de ijzerkern van de uitgangstransformator wordt veroorzaakt.
Bij de schakeling van fig. 32 wordt naar de ingangszijde een spanning
teruggevoerd, die evenredig is met de uitgangs-stroom. Deze schake
ling staat dan ook bekend als stroomtegenkoppeling. Een bijzondere vorm
hiervan is de tegenkoppeling door middel van een kathodeweerstand.
(Immers ook hierbij is de teruggevoerde spanning ek evenredig met de
uitgangsstroom 7aw.) In een ander, meer toegepast schema wordt een
■spanning teruggevoerd, die evenredig is met de uitgangs-spanning. Het
principe van deze schakeling, die bekend staat als spanningstegenkoppeling, is in fig. 33 weergegeven. Parallel met de luidspreker is een
spanningsdeler Ru R2 geschakeld, met behulp waarvan een gedeelte
van de luidsprekerwisselspanning naar de ingangszijde van de ver
sterker wordt teruggevoerd. Wordt Rx + R2 groot gemaakt t.o.v. de
luidsprekerimpedantie, dan veroorzaakt het aanbrengen van deze weer
standen geen belangrijk energieverlies. Noemen we de deelverhouding
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van

■°“T

U,

Je,

R^l

T' Ë===

__t

—
Fig. 33. Schematische voorstelling
van het principe van spanningstegenkoppeling. Hierbij neemt de
versterking, de vervorming en de
inwendige weerstand (uitgangsweerstand) af, terwijl de ingangsweerstand toeneemt.

de spanningsdeler p (dus
R,
) en de spanningsverP=
Ri + Ro
sterking van de versterker A (dus
A = ei/e,), dan is
gi = el + p e\,
waaruit volgt:
A
61 1 +pAei

(55)

Ten opzichte van de niet-tegengekoppelde versterker is dus de versterking
met een factor 1 4~ P A vermin
derd. Geheel analoog met de stroomtegenkoppeling kan ook hier worden
~ T
aangetoond, dat bij een bepaalde uiti
r
gangsspanning de vervorming met
ongeveer eenzelfde factor wordt ver
kleind.
Bij de schema's van fig. 32 en 33
wordt het tegenkoppelcircuit in serie
Fig. 34. Schematische voorstelling geschakeld met de ingang van de ver
van het principe van spannings- sterker. Het is echter ook mogelijk
tegenkoppeling, waarbij het tegen de schakeling zodanig uit te voeren,
koppelcircuit parallel met de ingang
van de versterker is geschakeld. Hier dat het tegenkoppelcircuit met de
bij nemen de versterking, de ver ingang van de versterker parallel is
vorming, de inwendige weerstand geschakeld. Een schema hiervoor is in
(uitgangsweerstand) en de ingangs- fig. 34 aangegeven. Evenals in fig. 33
weerstand af.
wordt hier met behulp van de span
ningsdeler Rv R2 een gedeelte van de uitgangsspanning e\ gebruikt voor
de tegenkoppeling. Deze spanning wordt nu echter, onder voorschakeling van een weerstand Rt, parallel met de ingang van de versterker ge
schakeld. Het gevolg is, dat de spanningsbron e{ een grotere stroom moet
leveren vergeleken met de niet-tegengekoppelde versterker. Omdat deze
spanningsbron een zekere inwendige weerstand Rw heeft, zal de ingangsspanning van de versterker hierdoor dalen. Ook hier hebben we dus te
maken met tegenkoppeling. Op een wijze, geheel analoog met het voor
gaande, kan de vermindering inversterking worden berekend. Natuurlijk
speelt ook hierbij de inwendige weerstand Rv van de spanningsbron een
rol, immers zonder deze weerstand zou geen tegenkoppeling optreden.
De vermindering in versterking heeft bij het schema van fig. 34
twee oorzaken, nl.:
ie. het feit, dat de spanning van de spanningsbron via de spannings
deler Rw, Rt aan de versterker wordt toegevoerd;
2e. de eigenlijke tegenkoppeling, dus het feit, dat het van
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keerde einde van de spanningsdeler Rv, Rt is aangesloten aan een
gedeelte van de uitgangsspanning.
De onder ie. genoemde vermindering in versterking bedraagt een
,
Rt
factor •=----- . Op eenvoudige wijze kan worden berekend, dat de
Rt + Rv
versterkingsvermindering door de tweede oorzaak een factor
^v

pA
(5«
Rv Rt
bedraagt. Hierin is weer de versterking zonder tegenkoppeling gelijk
aan A gesteld, terwijl p de deelverhouding van de spanningsdeler
Rx,R2 is. De vermindering der vervorming is ook hier weer bij benadering
door de laatstgenoemde factor q gegeven. (De totale vermindering der
versterking is dus hier groter dan de vermindering der vervorming.)
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld, dat het natuurlijk ook
mogelijk is het principe, waarbij het tegenkoppelcircuit parallel met
de ingang van de versterker is geschakeld, te combineren met stroomtegenkoppeling. Daar dit echter in de practijk niet wordt toege
past, gaan we hierop niet nader in.
9= 1 +

d. De inwendige weerstand (uitgangsweerstand)
Wat betreft de vermindering in versterking en vervorming gedragen
de schema's van fig. 32 en 33 zich practisch gelijk. Er is echter toch
een belangrijk verschil tussen deze schakelingen. Dit verschil blijkt,
wanneer we de invloed nagaan, die de tegenkoppeling heeft’ op
de inwendige weerstand van de versterker. In fig. 32 „tracht" de
tegenkoppeling de luidspreker-stroom constant te houden, d.w.z. onaf
hankelijk van een variatie van de luidsprekerimpedantie. Immers, een
vermindering van de luidsprekerstroom zj doet een vermindering van
de tegenkoppelspanning eR ontstaan, waardoor de totale versterking
toeneemt en omgekeerd. Nu heeft een versterker, waarvan de uitgangswisselstroom binnen zekere grenzen als onafhankelijk van de belastingsimpedantie kan worden beschouwd, een hoge inwendige weerstand.
We kunnen dus concluderen, dat stroomtegenkoppeling de inwendige
weerstand van een versterker doet toenemen. (Dit is dus ook het geval
bij tegenkoppeling door middel van een kathodeweerstand.)
Bij spanningstegenkoppeling daarentegen blijft de uitgangs-spanning
min of meer constant, onafhankelijk van een wijziging in de luid
sprekerimpedantie. Hier zal dus het geheel zich gedragen als een
versterker, waarvan de inwendige weerstand kleiner is dan die van
de niet-tegengekoppelde versterker.
Om voor de stroomtegenkoppeling de vergroting van de inwendige weer
stand te berekenen, beschouwen we de gehele versterker als een een
heid, waarvan de eigenschappen, evenals die van een enkele buis, zijn
vastgelegd door een zekere steilheid S, een inwendige weerstand R{ en
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een versterkingsfactor g, waarbij g = S R[.
De versterkingsfactor g is dan gelijk aan
de versterking, die wordt verkregen bij een
zeer grote (theoretisch oneindig grote) beel
lastingsimpedantie. Evenals één enkele
Fig. 35.
Vervangings- buis kunnen we nu de versterker, waaraan
schema van fig. 32, waarin een ingangsspanning ex is aangesloten, ver
cj = o en de luidspreker vangen door een spanningsbron g el met een
is vervangen door een inwendige weerstand R[. Voor het bepalen
spanningsbron e\.
van de inwendige weerstand van een volgens
fig. 32 tegengekoppelde versterker denken we
ons de spanningsbron ei niet aanwezig (dus
de betreffende klemmen kortgesloten). In dit geval is e1 = — eR.
Verder denken we ons de luidspreker vervangen door een spannings
bron e\ en berekenen nu de stroom q. Het desbetreffende vervangingsschema is weergegeven in fig. 35. Uit deze figuur volgt:
Ri

h (R + #i) = ei + g ei = ei — g eR = e\ — g q R,
of

i[(R + Ri + gR) = e\.

Het quotiënt van e\ en q is gelijk aan de som van R en de inwendige
weerstand Ri van de tegengekoppelde versterker, dus:
ei
ïy — R + R[-\-gR=R + R{>
of, daar g = S Ri,
Ri' = Ri(i + SR)
(57)
De inwendige weerstand van een versterker met stroomtegenkoppeling
wordt dus door de tegenkoppeling vergroot met eenzelfde factor, als
waarmede de versterking en de vervorming worden verminderd.
Voor de spanningstegenkoppeling volgens fig. 33 kan op analoge wijze
de afname van de inwendige weerstand worden berekend. Ook hier
denken we ons de spanningsbron e{ vervangen door een kortsluiting
en de luidspreker door een spanningsbron e\. Het vervangingsschema
van het geheel is nu getekend in fig. 36. Daar ei = o is:
Ri
r)
Ri + Rz
Het quotiënt van e\ en q is hier gelijk aan de parallelschakeling van
+ R2 en de inwendige weerstand
van de tegengekoppelde ver
sterker. Uit fig. 36 volgt nu:
1
ei
ei — ge!
1±Pjf\
«1 Ri + Rz 1
11 Ri + R2 I
Ri f
Ri
waaruit we vinden:
Ri
(58)
Ri =
1 +pg
ei= — p e \ (waarbij p

De inwendige weerstand is dus door de tegenkoppeling een factor i + p g kleiner gewor
den. Reeds eerder vonden we, dat de ver
sterking en de vervorming met een factor
i
p A worden verminderd. Zou de belastingsimpedantie
(luidsprekerimpedantie)
groot zijn ten opzichte van R[, dan zou g
practisch gelijk zijn aan A en zou dus de in
Vervangingswendige weerstand in dezelfde mate als de Fig. 36.
schema van fig. 33, waarin
versterking en de vervorming worden ver e\ = o is en de luid
kleind. In werkelijkheid is g groter dan A en spreker is vervangen door
een spanningsbron e\.
neemt dus de inwendige weerstand sterker af.
Daar het in fig. 34 voorgestelde schema ook
een vorm van spanningstegenkoppeling is, zal ook hierbij door de
tegenkoppeling de inwendige weerstand afnemen. Voor de inwendige
weerstand van deze tegengekoppelde versterker kunnen we, op de
zelfde wijze als hierboven is aangegeven, berekenen:
Ri
*i' =
(59)
Rv
Rv + RtPg
Wanneer de belastingsimpedantie groot is ten opzichte van Ri, is dus
ook hier de factor, waarmede de inwendige weerstand afneemt, gelijk
aan die, waarmede de vervorming wordt verkleind. In practische ge
vallen is de vermindering van de inwendige weerstand groter.
e. De ingangsw eerstand
Het is ook nog van belang om na te gaan, welke verandering de ingangsweerstand van een versterker door het aanbrengen van tegenkoppeling
ondergaat. Noemen we deze weerstand zonder tegenkoppeling Re, dan
is in fig. 32, 33 en 34:
P --(60)
*c"
h ............................
Met tegenkoppeling is in fig. 32 en 33 de ingangsweerstand:
D ' = 1±
C6i)
6
ii
Daar e\_ groter is dan ev neemt door het aanbrengen van deze vormen
van tegenkoppeling de ingangsweerstand toe en daar de verhouding
van e{ en e1 gelijk is aan de factor, waarmede de versterking afneemt,
zal door de tegenkoppeling de ingangsweerstand toenemen met deze
zelfde factor.
Bij een schakeling volgens fig. 34, waar het tegenkoppelcircuit parallel
met de ingang van de versterker is geschakeld, zal de ingangsweerstand
door het aanbrengen van de tegenkoppeling afnemen. Hiervoor zijn
twee oorzaken aan te wijzen en wel:
ie. het feit, dat de weerstand Rt parallel met de ingangsklemmen
Radiotechniek II — 23
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van de versterker is geschakeld (i?! en R2 zijn klein ten opzichte van Rt);
2e. de eigenlijke tegenkoppeling.
De onder ie. genoemde vermindering in ingangsweerstand bedraagt
Rt
een factor
. Voor de onder 2e. genoemde verkleining van de
Rt + Re
ingangsweerstand kan een factor worden berekend, die gelijk is aan
de door verg. (56) bepaalde waarde van q,
ƒ. De amplitudekarakteristiek
We zagen in het voorgaande, dat door het aanbrengen van tegen
koppeling de versterking, die wordt verkregen, minder afhankelijk
wordt van de eigenschappen van de versterker zelf. Wordt nl. door de
een of andere oorzaak in de versterker de versterking verminderd,
dan wordt ook de tegenkoppeling zwakker, waardoor de versterkingsvariatie weer gedeeltelijk wordt gecompenseerd. Nu is, zoals hiervoor
reeds werd behandeld, de versterking nooit voor alle frequenties even
groot, doch neemt voor lage en hoge frequenties af. Bij het aanbrengen
van tegenkoppeling zal deze nu sterker functionneren voor die fre
quenties, waarbij de versterking het grootst is. Voor deze frequenties
zal dus ook de versterking het meest worden verminderd, m.a.w. door
het aanbrengen van tegenkoppeling zal de amplitudekarakteristiek een
vlakker verloop krijgen.
De vraag rijst natuurlijk, wat met het oog op de amplitudekarakteristiek
gunstiger is, spannings- dan wel stroomtegenkoppeling. Daar de ene
methode de uitgangsspanning, de andere daarentegen de stroom door
de luidspreker min of meer constant houdt, zal deze keuze afhangen van
de luidsprekereigenschappen. Bij de tegenwoordig vrijwel uitsluitend
toegepaste electrodynamische luidsprekers is de geluidsdruk ongeveer
evenredig met de luidsprekerstroom, met uitzondering van het frequentiegebied, waar de luidsprekerresonantie ligt. Hier neemt nl. de
geluidsdruk bij eenzelfde luidsprekerstroom sterk toe. Daar we er naar
streven, de geluidsdruk bij alle frequenties in het in aanmerking
komende gebied zo constant mogelijk te maken, zien we, dat voor
middelmatige en hoge frequenties de stroomtegenkoppeling het meest
gewenst is. Bij lage frequenties daarentegen zouden we liever de span
ning aan de luidspreker onafhankelijk van de frequentie maken. Door
de grotere impedantie, die de luidspreker in de nabijheid van de resonantiefrequentie vertoont (fig. 27), zal dan nl. de stroom afnemen,
waardoor de weergave bij deze frequenties minder sterk wordt. Een
constructie, waarbij aan deze beide eisen wordt tegemoet gekomen, is
echter vrij gecompliceerd. De in de practijk meest gebruikelijke schake
ling bestaat daarom alleen uit een spanningstegenkoppeling. Met be
hulp van spoelen en condensatoren wordt er echter voor gezorgd, dat de
tegenkoppeling niet voor alle frequenties even sterk werkzaam is. Men
kan nu door middel van deze van de frequentie afhankelijke tegen
koppeling de vorm van de amplitudekarakteristiek beïnvloeden.
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g. Practische uitvoeringsvormen
We zullen thans enkele in de practijk vaak toegepaste schakelingen
voor tegenkoppeling beschrijven en wel allereerst schakelingen, waarbij
over slechts één buis wordt tegengekoppeld.
Het principe van de tegenkoppeling door middel van een kathodeweerstand werd reeds in fig. 31 aangegeven. Hierbij i‘ aangenomen,
dat de weerstand Rk juist zo groot is als nodig is voor het verkrijgen
van de negatieve roosterspanning, zodat Rk voor beide doeleinden
gelijktijdig kan dienen. Men kan echter ook voor de tegenkoppeling
een grotere of een kleinere weerstand gebruiken. Wordt een kleinere
tegenkoppelweerstand gewenst, dan kan men voor de kathodeweerstand
twee weerstanden in serie gebruiken en parallel met één hiervan een
condensator aanbrengen. Een grotere weerstand voor de tegen
koppeling kan worden toegepast, wanneer men als negatieve rooster
spanning slechts een gedeelte van de spanning over de kathodeweerstand
gebruikt. Dit kan bv. gebeuren met een schakeling volgens fig. 37.
Bij het toepassen van tegenkoppeling door middel van een kathode
weerstand bij een penthode verdient het aanbeveling er voor te zorgen,
dat de schermroosterwisselstroom niet door de kathodeweerstand vloeit.
Voor het functionneren van de tegenkoppeling, zoals die hierboven werd
beschreven, is het nl. noodzakelijk, dat de teruggevoerde spanning even
redig is met de uitgangsstroom en deze laatste wordt in dit geval uit
sluitend gevormd door de anodewisselstroom. Bij het uitvoeren van de
schakeling volgens fig. 38 vloeit de schermroosterwisselstroom niet door
de kathodeweerstand Rk (wél is dit het geval met de schermroostergelijkstroom). Het schermrooster is bij deze schakeling over een weer
stand R met de positieve pool van de anodebatterij (of het plaatspanningsapparaat) verbonden. Verder is het schermrooster via een conden
sator C met de kathode verbonden. De capaciteit van C is zo groot,
dat bij de in aanmerking komende frequenties de reactantie van C klein
is ten opzichte van R. Met behulp van C en R vindt nu een splitsing van
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Fig- 37* Tegenkoppeling door
middel van een kathodeweer
stand, die groter is dan de weer
stand, die voor het verkrijgen
van de negatieve roosterspanning
nodig is.

ft

Fig. 38. Door middel van de weer
stand R en de condensator C wordt
voorkomen, dat de schermrooster
wisselstroom door de kathode
weerstand Rk vloeit.
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de schermroosterstroom
in gelijkstroom en wissel
stroom plaats. Buiten de
buis vloeit de gelijkstroom
van het schermrooster
via R en
naar de
kathode, terwijl de wissel
stroom via C naar de
kathode vloeit. Daar voor
een schakeling volgens fig.
38 meestal een extra weer
stand
en condensator noFig. 39. Spanningstegenkoppeling over één buis
door middel van een weerstand Rt. Dit schema dig zijn, wordt deze maatis in de practijk alleen bruikbaar als de eerste rp^pl snms arhrprwpap ppvan de beide getekende buizen een penthode is. laten en treedt eenö iets
grotere vervorming op.
Spanningstegenkoppeling over één buis kan worden verkregen met de
in fig. 39 voorgestelde schakeling. Dit is een practische uitvoering
van het in fig. 34 aangegeven principe, waarbij de spanningsdeler Rlf
Ro ontbreekt, dus p = 1 is. Zoals uit de figuur blijkt, vindt hier de
tegenkoppeling niet over de uitgangstransformator plaats, zodat de
invloed hiervan op de vervorming en op de amplitudekarakteristiek
door de tegenkoppeling niet wordt verminderd. De inwendige weer
stand
van de spanningsbron uit fig. 34 wordt hier gevormd dooi
de parallelschakeling van R{, Ra en RbDe schakeling volgens fig. 39 kan echter niet in alle gevallen worden
toegepast. Door de verkleining van de ingangsweerstand van de tegen gekoppelde buis wordt nl. de belastingsweerstand van de voorafgaande
buis sterk verminderd. Deze buis moet dus aan deze kleine belastings
weerstand een voldoend grote wisselspanning kunnen leveren. Nu is de
vervorming, die in een laagfrequentspanningsversterkertrap wordt
veroorzaakt, bij gebruik van een triode veel sterker afhankelijk van de
belastingsweerstand dan bij gebruik van een penthode. (Dit is een ge
volg van het feit, dat bij een triode de dynamische karakteristiek veel
meer van de grootte van de anode-impedantie afhangt dan bij een
penthode.) Het schema van fig. 39 kan dan ook bij de in de practijk
gebruikelijke buizen alleen worden toegepast bij gebruik van een
penthode als aan de tegengekoppelde buis voorafgaande spanningsversterker.
In fig. 40 is een schakeling aangegeven, waarbij wordt tegengekoppeld
over twee buizen en de uitgangstransformator. In de kathodeleiding
van de eerste buis is een kleine weerstand R2 (bv. 20 a 30 D) opgenomen.
Bovendien is natuurlijk de normale kathodeweerstand aangebracht,
waaraan een condensator is parallel geschakeld. Door middel van de
spanningsdeler Rlf R2 wordt een gedeelte van de spanning van de secun
daire wikkeling van de uitgangstransformator aan de kathode van de
eerste buis toegevoerd, waarbij erop dient te worden gelet, dat de fase
&

R' <d>i
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van deze spanning zodanig
is, datinderdaad tegenkoppeling ontstaat. We heb
ben hier dus spanningstegenkoppeling met het
voordeel van demping van
de luidsprekerresonantie,
■rin_r
doch het nadeel van een
R
R2
minder sterke weergave
der hoge tonen. Men zal
hierdoor meestal de tegenkoppeling voor hoge fre
quenties minder sterk wil
len maken. Dit kan bv.
gebeuren door voor
Fig. 40. Spanningstegenkoppeling over twee
buizen en de uitgangstransformator.
niet eenvoudig een weer
stand te nemen, doch
een parallelschakeling van een weerstand en een spoel. Bij hoge fre
quenties neemt de impedantie hiervan toe en daardoor de tegenkoppeling af. Vaak is het gewenst ook voor zeer lage frequenties (lager
dan de resonantiefrequentie van de luidspreker) de tegenkoppeling
wat te verminderen, daar deze frequenties door verschillende oorzaken
meestal te zwak worden weergegeven. Men kan dit bereiken door ook
parallel met R2 een spoel aan te brengen. In plaats van met een spanningsdeler Rlf R2 kan de tegenkoppelspanning ook worden verkregen
met behulp van een extra-wikkeling op de uitgangstransformator.
Deze methode wordt vaak bij versterkers voor telefonie toegepast.
De schakeling van fig. 40 is alleen bruikbaar, wanneer de ingangsspanningsbron e\ enerzijds aan aarde is aangesloten, wat bv. het geval
is, wanneer de laagfrequentspanning wordt verkregen door detectie van
een gemoduleerde hoogfrequentspanning door middel van een diode,
waarvan de kathode aan aarde ligt. Vaak wordt echter als detector
een diode gebruikt, die met de laagfrequentversterkerbuis in één
ballon is gemonteerd en waarbij voor beide electrodensystemen één
gemeenschappelijke kathode aanwezig is. Het zal duidelijk zijn, dat
een schakeling, zoals gedeeltelijk in fig. 41 is voorgesteld, geen zin
heeft, daar hier de tegenkoppelspanning niet tussen rooster en kathode
werkzaam is. Hier dient een andere schakeling te worden toegepast,
nl. de in fig. 42 getekende. De laagfrequentspanning wordt hier van
het detectorcircuit aan de versterkerbuis toegevoerd via een spanningsdeler R3, R4, waarvan het andere uiteinde met aarde is verbonden.
Wordt nu via de spanningsdeler Rv R2, de tegenkoppelspanning aan
de kathode toegevoerd, dan staat, als R3 en R4 gelijk zijn, tussen rooster
en kathode de halve som van de beide genoemde wisselspanningen.
We verliezen dus hier ten opzichte van de in fig. 40 weergegeven
schakeling een factor twee in versterking.
Bij het toepassen van het principe van fig. 42 is het niet noodzakelijk
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Fig. 41.
Indien de laagfrequentspanning wordt verkregen door de
tectie van een gemoduleerde hoog
frequent- of middenfrequentspanning
met behulp van een diode, die met
de hierop volgende versterkerbuis is
samengebouwd, is de hier aangegeven
schakeling zinloos.
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Fig. 42. Indien de detectiediode is
samengebouwd met de hierop volgende
versterkerbuis kan op de hier aan
gegeven wijze tegenkoppeling worden
toegepast.
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Fig. 43. Schema voor een tegenkoppeling, waarbij de weer
stand i?2 niet in de kathodeleiding van de eerste buis is opgenomen,
en i?2 kunnen nu groter worden gekozen dan in fig. 40 en 42.
om de weerstand R2 in de kathodeleiding op te nemen. Men kan de
spanningsdeler Rlf R2 ook met aarde verbinden, waardoor fig. 43 ont
staat. Bij deze methode kunnen de weerstanden Rx en R2 veel groter
worden gemaakt. (Aan de toelaatbare grootte van een in de kathode
leiding van een buis opgenomen weerstand is nl. een grens gesteld, zie
hfdst. IV.N). Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de amplitudekarakteristiek te beïnvloeden uitsluitend met condensatoren. (Bij kleine
waarden van
en R2 zou nl. de capaciteit hiervan te groot dienen te
zijn.) Schakelt men bv. parallel met een gedeelte van R2 een conden
sator, dan wordt de impedantie van deze combinatie kleiner bij hogere
frequenties, zodat de tegenkoppeling minder sterk wordt en bij de hoge
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frequenties een grotere versterking plaats vindt. Het parallelschakelen
van een condensator met een gedeelte van
daarentegen geeft een
vergroting van de versterking bij lage frequenties.
Voor verdere bijzonderheden betreffende tegenkoppeling zie Deel 3,
hfdst. IV.B.
h. De invloed van de tegenkoppeling op storingen
Door de tegenkoppeling wordt niet alleen de vervorming, die een
versterker veroorzaakt, verminderd en de amplitudekarakteristiek
vlakker gemaakt, doch ook de invloed van storingen, die in de ver
sterker ontstaan, zoals brommen en ruisen, worden er door verkleind.
Een stoorspanning, die ergens in de versterker wordt geïnduceerd,
wordt nl. door een spanning aan de ingangszijde tegengewerkt. De mate
van onderdrukking van een storing kunnen we als volgt berekenen.
Neem aan, dat de versterker geen vervorming veroorzaakt. De uitgangsspanning bestaat dan zonder tegenkoppeling uit twee gedeelten, nl. de
versterkte ingangsspanning en de storing, es, dus (zie fig. 33):
e\ = A ei + es.
Met tegenkoppeling is
e\ = ei + p e\ = e\ + p A ei -f p es.
Uit deze twee vergelijkingen vinden we:
1
A
(62)
ei = 1 +PAe' +
A~eS
1 + pA
We zien hieruit, dat bij een bepaalde waarde van e\ (die bij tegen
koppeling wordt verkregen door de ingangsspanning 1 + p A maal
zo groot te maken als deze zonder tegenkoppeling was) de storing met
een factor 1 -f- p A is verminderd, dus evenveel als de versterkingsen vervormingsvermindering bedraagt.
Deze vermindering van de invloed van een stoorspanning is uitsluitend
een gevolg van het feit, dat de versterking door het aanbrengen van
de tegenkoppeling is verminderd. Voor het verkrijgen van een be
paalde uitgangsspanning is men hierdoor verplicht om de aan de
ingang toegevoerde spanning te vergroten. De invloed van een stoor
spanning (die niet wordt vergroot), wordt dan natuurlijk minder.
i. Faseverschuiving, stabiliteit
In het voorgaande hebben we steeds aangenomen, dat de versterking
en de tegenkoppeling zonder enige faseverschuiving plaats hebben. In
werkelijkheid is dit echter nooit het geval; de uitgangsspanning ver
toont meestal een faseverschuiving ten opzichte van de ingangsspanning
(zie blz. 340), terwijl ook de teruggevoerde spanning niet in fase be
hoeft te zijn met de uitgangsspanning. De bedoelde faseverschuivingen
zijn van de frequentie afhankelijk, waardoor ook de mate van tegen-
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koppeling van de frequentie afhangt. Een duidelijk beeld van de
gevolgen van deze faseverschuiving verkrijgt men door de volgende
beschouwing.
Veronderstel, dat de versterking en de tegenkoppeling in een bepaald
gebied zonder faseverschuiving plaats hebben, terwijl bij een andere
frequentie beide een faseverschuiving van 90° in dezelfde richting
vertonen. De teruggevoerde spanning zal dan bij de laatstgenoemde
frequentie juist in tegenfase zijn met die in het eerstgenoemde frequentiegebied. De tegenkoppeling is dus dan overgegaan in een terug
koppeling, zoals die bij oscillatoren wordt toegepast (zie hfdst. VII).
Is de terugkoppeling nu voldoende sterk, dan treedt oscilleren van
de versterker op. Er dient dus bij het ontwerp van een versterker
met tegenkoppeling op te worden gelet, dat bij geen enkele frequentie
een dergelijke positieve terugkoppeling kan optreden. Ook zonder dat
oscilleren optreedt kan deze positieve terugkoppeling reeds hinderlijk
zijn, omdat spanningen met frequenties, waarvoor deze „meekoppe
ling" optreedt, extra worden versterkt. Verder wordt voor deze fre
quenties een vergroting van de vervorming veroorzaakt.
Een algemene regel over de stabiliteit van een tegengekoppelde ver
sterker kunnen we opstellen door aan de reeds eerder ingevoerde groot
heden A en p een bepaalde fase toe te kennen. We voeren hiervoor dus
twee complexe grootheden A en p in. Bij een bepaalde ingangsspanning e\ is nu de uitgangsspanning:
A
*1= ------—e\
(63)
1 ~r p A
De versterker zal oscilleren, wanneer bij ey = o een van nul ver
schillende waarde van e\ mogelijk is. Dit is het geval voor p A
1.
Wanneer dus bij een bepaalde frequentie aan deze voorwaarde wordt
voldaan, is de versterker voor deze frequentie juist aan de grens van
oscilleren.
Bij het onderzoek naar de stabiliteit van een versterker is het aan te
bevelen, de complexe grootheid pA als vector te tekenen voor ver
schillende frequenties en de meetkundige plaats van het uiteinde van
deze vector te construeren. Voor eenvoudige schakelingen is p A ge
makkelijk te berekenen. Als voorbeeld zullen we het diagram tekenen
voor het geval, dat de versterking onafhankelijk van de frequentie en
zonder faseverschuiving gebeurt en de spanningsdeler voor de tegen
koppeling uit een weerstand en een condensator bestaat (fig. 44).
1
In dit geval is:
j co C
1
i+jcoRC'
jco C
A
dus:
pA~ i+jmRC’
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Fig. 44.
Spanningstegenkoppeling
over een weerstand en een
condensator, waardoor de
teruggevoerde spanning
ten opzichte van de uitgangsspanning een van de
frequentie
afhankelijke
faseverschuiving onder
gaat.

Meetkundige plaats van
de complexe grootheid
p A voor alle frequen
ties tussen o en co, geldig
voor het in fig. 44 ge
schetste schema.

Fig. 46.
In werkelijkheid vormt de
meetkundige plaats van de
complexe grootheid p A
een gesloten lus. Omvat
deze lus het punt — 1,
dan zal de versterker
oscilleren. In het hier ge
tekende voorbeeld zal de
versterker dus stabiel zijn.

In fig. 45 is de meetkundige plaats van het uiteinde van deze vector
aangegeven (een halve cirkel).
In werkelijkheid is de versterking nooit onafhankelijk van de frequentie,
doch nadert deze voor hoge en voor lage frequenties tot nul. Hier
door zal de kromme in de practijk steeds in de oorsprong beginnen
en eindigen, dus een gesloten lus vormen. Zijn in de versterker ook
weerstand-condensatorkoppelingen aanwezig (fig. 18), dan krijgen we
krommen, waarvan fig. 46 een voorbeeld geeft. Er kan nu worden
bewezen, dat een versterker stabiel is (d.w.z. niet oscilleert), wanneer
deze gesloten kromme het punt — 1 niet omvat. Wordt dit punt wél
omvat, dan zal de versterker oscilleren. Terwijl de hierbij opgewekte
spanning toeneemt, neemt de modulus van p A af, want bij steeds
toenemende amplitude gaat de versterking tenslotte afnemen. (De
versterker wordt overbelast.) Dit gaat nu zo lang door tot voor één
1 is. Met deze frequentie zal de versterker dan
frequentie p A
blijven oscilleren (zie hfdst. VII). De schakeling, waarop fig. 46 be
trekking heeft, is dus blijkbaar stabiel.
In werkelijkheid treden dergelijke eenvoudige gevallen als hier be
schreven echter nooit op. Door de aanwezigheid van veie capaciteiten
en zelfinducties (bv. uitgangstransformatoren) kunnen de diagrammen
een zeer grillige vorm aannemen. Voor practische gevallen kan men
dan ook beter p A voor verschillende frequenties meten. Dit kan
gebeuren door de lus, die wordt gevormd door de versterker en de
tegenkoppeling, op een willekeurige plaats te openen en de terug
gevoerde spanning te meten, die bij het aanleggen van een wissel
spanning e aan de opensnijplaats ontstaat. Deze spanning is gelijk aan
e A p en moet naar grootte en fase ten opzichte van e worden
gemeten. Dit kan bv. gebeuren met een drie-voltmetermethode of
wel met een speciaal hiervoor geconstrueerde fasemeter.
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8. Balansschakclingen
a. Inleiding
Wanneer het vermogen, dat door één eindbuis kan worden geleverd,
voor het beoogde doel niet voldoende is, kan men er toe overgaan, een
eindtrap uit twee of zelfs meer buizen samen te stellen. Schakelingen
hiervoor kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Het een
voudigst is het wel om een aantal buizen parallel te schakelen, dus
alle overeenkomstige electroden eenvoudig met elkaar te verbinden.
Worden op deze wijze twee buizen parallel geschakeld, dan kan dit
geheel worden beschouwd als één buis, die, vergeleken met ieder van
de buizen afzonderlijk, een tweemaal zo grote steilheid en een tweemaal
zo kleine inwendige weerstand heeft. (De versterkingsfactor blijft dus
even groot.) Bij de keuze van de anode-impedantie moet hiermede
natuurlijk rekening worden gehouden. Bij het parallel schakelen van
twee eindbuizen dient de uitgangstransformator zodanig te worden
geconstrueerd, dat de belastingsimpedantie van de beide buizen de
helft is van die, welke voor iedere buis afzonderlijk nodig zou zijn.
In dit geval kan met twee parallel geschakelde buizen een vermogen
worden verkregen, dat tweemaal zo groot is als met één buis.
Een meer toegepaste methode om een eindtrap uit twee buizen samen
te stellen, is, deze buizen op te nemen in een balansschakeling. Hierbij
worden op de roosters van de beide buizen wisselspanningen in tegenfase aangebracht, zodat ook de anodewisselstromen in tegenfase zijn.
Deze beide wisselstromen worden nu geleid door de primaire wikke
ling van een uitgangstransformator, die van een middenaftakking is
voorzien, en wel zodanig, dat de
stroom van ieder van de buizen
door één helft van de primaire
wikkeling vloeit (fig. 47). Doordat
de beide roosterspanningen en de
anodewisselstromen in tegenfase
zijn, induceren zij in de secun
n2
n,
daire wikkeling spanningen, die
1 o
o
in fase zijn.
dlIlHhrio
Ten opzichte van het eenvoudig
parallel schakelen van twee buizen
o
o
biedt het gebruik van een balans
schakeling verschillende voordelen.
“e9
Eén hiervan is het feit, dat in de
%
beide helften van de primaire
wikkeling van de uitgangstrans
formator gelijkstromen in tegen
gestelde richting vloeien, die
Fig. 47. Eindtrap, samengesteld uit eikaars invloed op het magnetisch
veld in de ijzerkern opheffen. De
twee triodes in balansschakeling.
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transformator kan hierdoor bij een balansschakeling dikwijls kleiner
zijn. Een belangrijker voordeel van het gebruik van een balansschakeling
is, dat het hiermede mogelijk is om een vermogen te verkrijgen, dat
meer dan tweemaal zo groot is als het vermogen, dat ieder van de
beide buizen kan leveren. Hierop gaan we hierna nog nader in.
Belangrijk is ook, dat de anodestroomvariaties in de beide buizen, die
ontstaan door variaties in de anodespanning („rimpelspanning” van het
plaatspanningsapparaat, zie Deel III, hfdst. IV), in de beide helften
van de primaire wikkeling in tegengestelde richting vloeien, zodat
hierdoor geen spanning in de secundaire wikkeling wordt geïnduceerd.
Een nadeel van het toepassen van een balansschakeling is de noodzaak
om aan de roosters van de buizen twee wisselspanningen in tegenfase
toe te voeren. De hiervoor gebruikelijke schakelingen (stuurtrappen)
zullen we ook hierna nog nader behandelen.
b. Instelling van de buizen, aanpassing, rendement
Evenals bij het gebruik van één enkele buis, kunnen de beide buizen
van een balansschakeling volgens klasse A worden ingesteld (blz. 310).
In dit geval is het rendement van ieder van de buizen gelijk aan dat,
hetwelk in een enkelvoudige eindtrap wordt verkregen. Het totale ver
mogen is dus tweemaal dat, wat iedere buis, afzonderlijk gebruikt,
kan leveren. Om dit resultaat te bereiken, dient men echter bij de
berekening van de uitgangstransformator rekening te houden met het
feit, dat de beide buizen niet onafhankelijk van elkaar werken. Doordat
nl. de beide helften van de primaire wikkeling met elkaar zijn ge
koppeld, veroorzaakt een anodestroomvariatie in één van de buizen
een anodespanningsvariatie aan de andere buis. Neemt bv. de anodestroom van Bl toe (fig. 47), dan zal hierdoor de anodespanning van
Bo verhoogd worden en omgekeerd. Doordat de beide buizen gelijk
tijdig in bedrijf zijn, is het effect hiervan, dat de anodespanningsvariaties aan de buizen tweemaal zo groot zijn als wanneer ieder van
de buizen onafhankelijk van de andere zou werken. Om nu gelijktijdig
de anodewisselstroomamplitude en de anodewisselspanningsamplitude
zo groot mogelijk te kunnen maken („vol uitsturen” van de anode
spanning en anodestroom, zie blz. 320 e.v.) is het nodig, dat voor
ieder van de buizen de belastingsimpedantie slechts de helft is van
die, welke voor de afzonderlijk gebruikte buis het gunstigst is. Is
dus het totaal aantal primaire windingen van de uitgangstransformator
nv het aantal secundaire windingen n2 en de luidsprekerimpedantie Ru
dan zal bij gebruik van twee triodes met inwendige weerstand R[ de
transformatieverhouding dienen te voldoen aan:
/ V2/11 \2

nz
of:

5

*i = V2-a*i
Ri

'nz=2y Ri

(64)
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terwijl bij twee penthodes
de transformatieverhouding wordt:
V2/21 \2
Vao
R1 = V2
Tl2

-fao

2Vao
of: * =
•(65)
n2
h0 R\"
Pi
-Vg,
Hier zal dus theoretisch
p2 ; -v92
bij triodes een rendement
van 25 °/0 en bij pen
thodes een rendement
van 50 % kunnen worden
verkregen (zie blz. 322
e9
en 326).
Het grote voordeel van
het gebruik van een bala2
la2
lanseindtrap, nl. het ver
krijgen van een hoger
rendement, wordt echter
ft
bereikt, wanneer de beide
buizen volgens klasse B
Fig. 48. De, als rechte lijnen voorgestelde,
worden
ingesteld. We
karakteristieken van twee in balans geschakelde
buizen, in tegengestelde richting getekend. zullen allereerst weer aan
Bij instelling volgens klasse B zijn de werk nemen, dat de buiskarakpunten Pt en P2. In het onderste gedeelte van teristieken volkomen recht
de figuur is de grafiek voor de roosterwisselzijn. Het werkpunt wordt
spanning ee getekend, waaruit de rechts ge
zodanig gekozen, dat bij
tekende grafieken voor de anodestromen /ai en
/a2 zijn geconstrueerd.
afwezigheid van een roosterwisselspanning
geen
anodestroom vloeit. (De negatieve roosterspanning kan dus dan
niet, zoals in fig. 47 is getekend, met behulp van een kathodeweerstand
worden verkregen.) Wordt nu een wisselspanning op het rooster gezet,
dan vloeit slechts gedurende één helft van iedere periode stroom in
de buis. Daar echter de beide buizen in tegenfase werken, wordt de
andere helft van iedere periode door de andere buis „weergegeven". In
fig. 48 zijn de 7a-Vg-karakteristieken van de beide buizen in tegen
gestelde richting getekend. Wordt nu de wisselspanning eg op de beide
roosters in tegenfase aangebracht, dan ontstaan in de anodeketens
stromen, waarvan de grafiek rechts in de figuur is weergegeven. Voor
iedere buis bestaan deze dus uit „halve sinuskrommen". Daar de beide
helften van de primaire wikkeling beurtelings in bedrijf zijn, is het effect
op de secundaire wikkeling juist alsof door één van de helften van de
primaire wikkeling een volledige sinusvormige wisselstroom vloeit.
Voor het berekenen van de gunstigste belastingsimpedantie beschouwen
we eerst het geval, dat de balanseindtrap is samengesteld uit twee
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triodes. Het grootste vermogen zal worden verkregen, wanneer de
roosterwisselspanning zo groot is, dat juist geen roosterstroom vloeit.
We kunnen dus ieder van de buizen beschouwen als wisselspanningsgeneratoren met een constante, van de belastingsimpedantie onaf
hankelijke, electromotorische kracht \ Het grootste vermogen, dat
een dergelijke generator kan leveren, wordt verkregen, wanneer:
(66)
i?a —
Daar de beide buishelften beurtelings werken, vindt hier geen be
ïnvloeding van de beide buizen op elkaar plaats. Men zal dus de be
nodigde transformatieverhouding kunnen berekenen uit:

I 1/2,11 f Ri=R:
of:

nz
n\

(67)

ri2

In fig. 49 zijn de 7a-l/a-karakteristieken van een triode weer geïdeali
seerd als rechte lijnen. Bij instelling van de buis volgens klasse B zal
het werkpunt liggen bij /a = o, dus op de Ua-as. Is bv. P het werk
punt, dan is de lijn a de belastingslijn voor 7?a = 7?i (dus a = /?).
Nemen we nu, ter vereenvouding van het probleem, weer aan, dat
roosterstroom pas optreedt bij Vg = o V, dan kan een roosterspanningsamplitude van 25 V worden toegelaten. Uit fig. 49 blijkt nu, dat de am
plitude van de anodewisselspanning,
Uam, gelijk is aan de helft van de
anodegelijkspanning Vao. Noemen we j
de amplitude van de anodewisselstroom 7am, dan is het wisselstroomvermogen, dat door de beide buizen m
wordt geleverd:
Wa = V2 Uam * 4m =
ao * lam* (68)
Het gelijkstroomvermogen W\>, dat
door de anodebatterij aan beide
buizen tezamen wordt toegevoerd, is
gelijk aan het product van de anode
gelijkspanning Uao en de gemiddelde
p
—- Va
waarde van de wisselstroom met am
------vam - -"1
vao plitude 7am, welke gemiddelde waar
de, zoals bekend, gelij k is aan (2/n) 7am,
Fig. 49. 7a-Fa-karakteristieken van
een geïdealiseerde triode. P is een
1 Deze situatie is dus anders dan bij een werkpunt bij instelling volgens
volgens klasse A ingestelde triode, waar klasse B. De lijn a is een belastings
bij iedere belastingsimpedantie een be lijn voor Ra = #i. De amplitude
paald werkpunt en een bepaalde toelaat van de anodewisselspanning Fam
bare roosterwisselspanning behoort (verg- is hierbij gelijk aan de helft van de
anodegelijkspanning Fao.
gelijk blz. 321).

t

- -oJ

!

366 V.B.8
dus:
Wb = (2ln)VzQIzm ................... (69)
Vg = OV
Het rendement is dus:
-5V
V = W^IWb = tz/8 = 0,393 =
-IOV
= 39.3%................ (70)
b
Evenals dit bij volgens klasse A in-I5V
gestelde buizen het geval is, kan ook
-20V
hier bij het gebruik van penthodes
±P
een groter rendement worden ver
va
I-------------Vao_----kregen, doordat hierbij de amplitude
van
de anodewisselspanning gelijk
Fig. 50. 7a-Fa-karakteristieken van
een geïdealiseerde penthode. P is kan worden aan de anodegelijkspanhet werkpunt bij instelling volgens ning. In fig. 50 zijn weer de Ia-Vaklasse B. De lijn b is een belastings karakteristieken van een geïdealiseer
lijn voor Ra = Vaollam» De ampli
tude van de anodewisselspanning de penthode voorgesteld. Is de anode is hierbij gelijk aan de anodegelijk- gelijkspanning Vao, dan is P het werk
spanning Vao•
punt. De lijn b is nu de belastingslijn,
behorende bij die belastingsweerstand, waarbij de anodewisselstroom en de anodewisselspanning gelijk
tijdig de grootste waarde kunnen bereiken. De waarde van deze
belastingsweerstand 7?a is:
la

— ^ao/^am

(7l)

Daar 7am de anodestroom is voor Vg = o, zien we, dat ook bij volgens
klasse B ingestelde penthodes de belastingsweerstand de helft dient te
zijn van die, welke bij instelling volgens klasse A het gunstigst is
[zie verg. (27)].
Uit fig. 50 volgt voor het verkregen wisselstroomvermogen uit de
beide buizen tezamen:
(72)
= 72 Vao ■ h mt
terwijl het door de anodebatterij geleverde vermogen Wb gelijk is
aan het product van Vao en de gemiddelde waarde van de anode
stroom, welke gemiddelde waarde ook hier weer (2Itc) 7am is, dus:
(73)
Wb = (2/7i) Vao/am
Het rendement is dus:
rj = WJWb ^/4 = 0.785 = 78,5%(74)
Zowel met triodes als met penthodes kan dus bij instelling volgens
klasse B een hoger rendement worden verkregen dan bij instelling
volgens klasse A. Het vermogen, dat men met de eerstgenoemde
instelling kan verkrijgen, is echter nog groter dan uit een eenvoudige
vergelijking van deze rendementen zou volgen. Om dit te zien, dient
men te overwegen, dat aan een volgens klasse A ingestelde buis steeds
een zeker gelijkstroomvermogen wordt toegevoerd, onafhankelijk van
het feit, of al of niet een roosterwisselspanning aanwezig is. Is dit
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laatste niet het geval, dan wordt het gehele toegevoerde vermogen als
anodedissipatie in warmte omgezet. Levert de buis een zeker wisselstroomvermogen, dan wordt de anodedissipatie kleiner. Daar men er
echter steeds rekening mee moet houden, dat gedurende een kortere
of langere tijd geen roosterwisselspanning aanwezig is, kan niet worden
toegelaten, dat aan de buis een groter vermogen wordt toegevoerd
dan met de maximale anodedissipatie overeenkomt.
Bij een volgens klasse B ingestelde versterker is de situatie echter
anders. Is hier geen roosterwisselspanning aanwezig, dan vloeit geen
(of practisch slechts een zeer kleine) anodestroom. Er wordt dus bijna
geen vermogen aan de buis toegevoerd. Wanneer wél een roosterwissel
spanning aanwezig is, en hierdoor wél een bepaald vermogen aan de
buis wordt toegevoerd, wordt ook steeds een gedeelte hiervan als wisselstroomvermogen aan de belastingsimpedantie (meestal de luidspreker)
afgegeven, waardoor de anodedissipatie kleiner is dan het aan de buis
toegevoerde vermogen. We zullen dus hier de instelling van de buis
zodanig kunnen kiezen, dat het grootste aan de buis toegevoerde ver
mogen gelijk is aan de som van de toelaatbare anodedissipatie en het
door de buis geleverde wisselstroomvermogen. Dit grotere vermogen
kan bv. worden verkregen door het gebruik van een hogere anodespanning; hierbij dient er echter op te worden gelet, dat de maximale
voor de buis toelaatbare waarde niet wordt overschreden.
Analoog met de reeds eerder behandelde enkelvoudige eindbuizen,
ingesteld volgens klasse A, zal ook bij een volgens klasse B ingestelde
balansversterkertrap het berekende rendement in de practijk niet
worden bereikt (zie blz. 324 en 326). De voornaamste oorzaken hiervan
zijn de kromming der karakteristieken, waardoor noch de anodespanning,
noch de anodestroom geheel kunnen worden „uitgestuurd” en het feit,
dat reeds roosterstroom vloeit bij een bepaalde negatieve roosterspanning
(bij de meeste buizen ongeveer — 1,3 V), waardoor de toelaatbare
roosterwisselspanning kleiner is dan de roostergelijkspanning.
Het feit, dat ook bij balansversterkers met instelling volgens klasse B
met triodes een lager rendement wordt verkregen dan met penthodes,
ontstaat, doordat het bij vermijding van roosterstroom met een triode
niet mogelijk is, de anodewisselspanning gelijk te maken aan de anode gelijkspanning (fig. 49). Zou men echter wél roosterstroom toelaten,
dan zou men ook met een triode de anodespanning volledig kunnen „uit
sturen” en ook hiermede theoretisch een rendement van 78,5 °/0 kunnen
verkrijgen. Daar het vloeien van roosterstroom gedurende een gedeelte
van een roosterwisselspanningsperiode steeds veel vervorming doet ont
staan, heeft men hiervoor wel triodes geconstrueerd, waarvan de I&-Vgkarakteristieken practisch geheel bij positieve roosterspanning liggen.
Deze buizen kunnen worden gebruikt zonder negatieve roosterspanning,
terwijl gedurende de gehele periode van de roosterwisselspanning in één
van de beide buizen roosterstroom vloeit. Een nadeel van deze buizen
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is, dat de voorafgaande
versterkertrap een zeker
vermogen moet leveren,
waardoor de bereikbare
spanningsversterking be
perkt is. Daar de hier
bedoelde buizen echter
weinig meer worden toe
gepast, zullen we niet
nader op de hieraan ver
bonden problemen in
gaan.
Om het construeren van
balanseindtrappen te ver
eenvoudigen, worden ver
schillende eindbuizen in
een zodanige uitvoering
vervaardigd, dat twee
electrodensystemen teza
men in één ballon zijn
gebouwd. Hierdoor kan
een grote besparing aan
plaatsruimte in een appa
raat worden verkregen.
c. De vervorming

Een belangrijk voordeel
van het gebruik van een
balansschakeling is, dat
Fig. 51. De /a-Vfi-karakteristieken van twee in hierdoor de vervorming,
balans geschakelde buizen, in tegengestelde die door de kromming van
richting getekend. Uit de grafiek voor de de buiskarakteristiek ont
roosterwisselspanning eK zijn de grafieken voor
de anodestromen 7ai en /a2 geconstrueerd. De staat, sterk wordt ver
hierin voorkomende tweede harmonischen heffen minderd. Met name kan
eikaars effect op de luidspreker op.
de vervorming door even
harmonischen
(althans
theoretisch) worden opgeheven. Om dit aan te tonen zijn in fig. 51 de
Ia~Vg-karakteristieken van twee buizen weer in tegengestelde richting
getekend. Aangenomen is, dat deze karakteristieken een zodanige
kromming hebben, dat ze door een vergelijking van de tweede graad
kunnen worden voorgesteld [zie verg. (29) uit hfdst. IV]. In het onderste
gedeeltevan de figuur is weer de grafiek voor de roosterwisselspanning
getekend, en op de bekende manier is hieruit voor beide buizen de grafiek
voor de anodewisselstroom geconstrueerd. We zien hier weer het bekende
feit, dat deze grafiek een „eenzijdige afplatting" vertoont, dus bevat
de anodewisselstroom een tweede harmonische. Terwijl echter de beide
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eerste harmonischer! in tegenfase zijn, zijn de tweede harmonischen
in fase. Doordat nu de anodestromen van de twee buizen de beide
delen van de primaire wikkeling van de uitgangstransformator in tegen
gestelde richting doorlopen, heffen de tweede harmonischen eikaars
invloed op het magnetisch veld in de kern op. In de secundaire wikkeling
wordt hierdoor geen spanning met de frequentie van de tweede harmomische geïnduceerd. Mathematisch kan men dit ook als volgt aantonen.
Is de wisselspanning op het rooster van de ene buis £gl sin co t, dan
is die op het rooster van de andere buis — £gl sin at t. Voldoet de
karakteristiek nu aan verg. (29) uit hfdst. IV, dan zal de anodestroom
van de eerste buis zijn:
^ai = -fao + V2 S2 £gi 2 -j- Si Eg 1 sin co t + V2 Sz Eg 1 2 cos 2 cot, .. (75)
terwijl de anodestroom van de tweede buis bedraagt:
^a:

7ao + 1!z SiEgi2 — Si £gi sin co t + ljz Sz £gi 2 cos 2 co t. .. (76)

In de secundaire wikkeling wordt een spanning geïnduceerd, die
evenredig is met
-^ai
^a2—2 Si Egi sin co t,
(77)
waaruit blijkt, dat hierin geen tweede harmonische aanwezig is. Een
dergelijke compensatie treedt eveneens op voor de vierde en hogere even
harmonischen, doch niet voor de derde en hogere oneven harmonischen.
Uit verg. (75) en (76) blijkt het reeds uit hfdst. IV.G bekende feit,
dat de anodegelijkstroom toeneemt bij aangroeiende waarde van £gl.
Wanneer nu de negatieve roosterspanning wordt verkregen met be
hulp van een kathodeweerstand, zal dus ook deze spanning van grootte
veranderen. Hiermede dient bij het ontwerpen van een balanseindtrap
rekening te worden gehouden.
De compensatie van de vervorming door even harmonischen, zoals die
hierboven werd beschreven, is alleen dan volkomen, wanneer de karak
teristieken van de beide buizen en ook de roosterwisselspanningen vol
komen gelijk zijn. In de practijk is dit natuurlijk nooit volkomen te
verwezenlijken. Zijn de buizen ingesteld in het sterk gekromde gedeelte
van de karakteristiek, dan kan het voorkomen, dat bij kleine waarden
van de roosterwisselspanningen door de bovenvermelde onvolkomen
compensatie de vervorming vrij groot is. Zijn daarentegen de roostersignaalspanningen groot, dan wordt gedurende een aanzienlijk deel van
iedere periode gebruik gemaakt van het „rechte" deel van de karakte
ristiek, waardoor de procentuele vervorming kleiner is. Teneinde nu
ook bij zwakke passages in de weergave de vervorming klein te houden
en toch bij sterke passages het voordeel van de klasse B-instelling te
behouden, wordt de schakeling dikwijls zo uitgevoerd, dat bij af
wezigheid van een roosterwisselspanning het werkpunt onderaan het
„rechte" deel van de 7a-Kg-karakteristiek ligt. Bij een zwakke roostersignaalspanning werken de buizen dus volgens klasse A. Worden de
Radiotechniek II — 24
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roosterwisselspanningen echter groter, dan wordt de negatieve roosterspanning ook vergroot, zodat bij sterke passages in de weergave het
werkpunt in het gekromde gedeelte van de karakteristiek ligt (zie
fig. 3)- Volgens het hierboven reeds behandelde kan een dergelijke
verschuiving van het werkpunt plaats vinden door het gebruik van
kathodeweerstanden. Men duidt deze instelling van de buizen doorgaans
aan als klasse A—B. Eén der voordelen van klasse B-versterking, nl. het
feit, dat zonder roostersignaalspanning de buizen geen anodestroom
verbruiken, wordt dus bij klasse A—B-versterking grotendeels prijs
gegeven. Voor apparaten, waar een uiterst gering stroomverbruik van
primair belang is (ontvangers met batterijvoeding) zal men dan ook
n de regel geen volgens klasse A—B ingestelde eindtrap toepassen.
d. Stuurtrappen voor balansversterkers
Aan de beide buizen van een balansversterkertrap moeten wissel
spanningen in tegenfase worden toegevoerd. Doorgaans zijn echter de
voorversterkertrappen als enkelvoudige versterker uitgevoerd, zodat
hieruit slechts één wisselspanning wordt verkregen. We zullen thans
enkele schakelingen beschrijven, die vaak worden toegepast, om uit deze
wisselspanning twee in tegenfase zijnde spanningen te verkrijgen.
Een zeer veel gebruikte methode hiervoor is het gebruik van een
transformator, waarvan de secundaire wikkeling van een middenaftakking is voorzien. De primaire wikkeling wordt opgenomen in de
anodeketen van de laatste voorversterkerbuis. Wordt nu de middenaftakking met aarde verbonden, dan worden aan de beide uiteinden
van de secundaire wikkeling twee spanningen in tegenfase verkregen
(fig. 52). Doorgaans kan een dergelijke transformator zodanig worden
uitgevoerd, dat ieder der beide helften van de secundaire wikkeling
meer windingen bevat dan de primaire wikkeling, waardoor een extra
spanningsversterking wordt verkregen. Wanneer echter in de beide
eindbuizen roosterstroom wordt toegelaten, dient de voorversterker
buis de hiertoe benodigde energie te kunnen leveren; in dit geval is
men verplicht om aan de beide helften van de secundaire wikkeling
b2

<0

o
o
o
o

Ba

Fig. 52. Balanseindtrap
met voorversterkertrap,
welke bestaat uit de buis
Bx en de transformator T,.
De beide balanspenthodes
hebben een gemeenschap
pelijke kathodeweerstand
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R3

B2

Fig. 53. Balanseindtrap met voorversterkerbuis Bt en faseomkeerbuis B2.
van Ta minder windingen te geven dan aan de primaire wikkeling,
zodat de spanning in Tx wordt „omlaaggetransformeerd”.
Een bezwaar tegen het toepassen van de schakeling van fig. 52 is,
dat bij het gebruik van tegenkoppeling dikwijls moeilijkheden worden
ondervonden. Wordt nl. een zodanige tegenkoppeling toegepast, dat
de beide transformatoren Tx en T2 in het tegengekoppelde circuit zijn
opgenomen (dus bv. van de luidspreker naar de kathode van de buis Bt;
vergelijk fig. 40), dan kan door het optreden van faseverschuivingen
in deze transformatoren vaak oscilleren van de versterker optreden
(zie blz. 360 en 361).
Een methode, waarbij geen transformator wordt gebruikt, is weer
gegeven in fig. 53. De buis Bx is hier geschakeld als spanningsversterker
met weerstandkoppeling. De koppelweerstand bestaat echter uit twee
gedeelten, Rx en R2. Door middel van de spanningsdeler Rv R2, wordt
nu een gedeelte van de door Bx versterkte spanning toegevoerd aan het
rooster van de buis B2, die eveneens als spanningsversterker met weer
standkoppeling is geschakeld. Daar van een versterkerbuis de roosterwisselspanning en de anodewisselspanning in tegenfase zijn, zal ook de
roosterwisselspanning van B2 in tegenfase zijn met die van Bx, wat
eveneens het geval zal zijn met de beide anodewisselspanningen. Is nu
de met B2 verkregen versterking v en kiest men Rx en R2 zodanig, dat

Rz

1

v
R1 + Rz
dan zijn de anodewisselspanningen van BL en B2 gelijk en in tegen
fase. Deze spanningen worden nu op de bekende wijze aan de roosters
van de beide balansbuizen B3 en B3' toegevoerd.
In het schema van fig. 53 is dus de transformator 7\ uit fig. 52 niet
nodig. In plaats hiervan treedt echter een extra buis B2, vaak aangeduid
als fase-omkeerbuis. Ook aan deze schakeling is een nadeel verbonden.
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Het al of niet precies gelijk zijn van de beide anodewisselspanningen
hangt nl. af van de met B2 verkregen versterking. Daar deze ver
sterking aan variaties onderhevig is (ouder worden en uitwisselen van
buizen) kan het precies „in balans” zijn van de eindtrap niet onder
alle omstandigheden worden gegarandeerd. Om hierin verbetering te
brengen past men als fase-omkeerbuis B2 wel een sterk tegengekoppelde
buis toe. Zoals op blz. 346 werd aangetoond, is bij een sterke tegenkoppeling de versterking slechts weinig afhankelijk van de eigenschappen
van de gebruikte buis. Bij de keuze van
en R2 moet dan natuurlijk
rekening worden gehouden met het feit, dat de versterking van B2 door
de tegenkoppeling is verminderd.
Een extra buis is niet nodig bij toepassing van het in fig. 54 voor
gestelde schema. Hierbij is in de kathodeleiding van de voorversterkerbuis Bjl een weerstand R2 opgenomen (Z?k dient voor het verkrijgen
van de negatieve roosterspanning en blijft hier verder buiten beschou
wing). Bovendien is in de anodeleiding de weerstand RY geschakeld.
Daar de anodestroom zowel door Rl als door R2 vloeit, zullen op beide
weerstanden wisselspanningen ontstaan, die, zoals men gemakkelijk
inziet, in tegenfase zijn. Is Rx = R2, dan zal ook de grootte van deze
spanningen gelijk zijn, zodat deze weer kunnen worden gebruikt voor
het sturen van de beide balanseindbuizen B2 en B2'. Vergeleken met
fig. 53 kan echter met het in fig. 54 voorgestelde schema aan ieder van
de buizen B2, B2' slechts een tweemaal zo kleine spanning worden toegevoerd. (Immers de door B1 versterkte spanning is verdeeld over de
beide weerstanden Rl en Rz.) Wanneer voor B1 een penthode in plaats
van een triode wordt gebruikt, dient men er rekening mee te houden,
dat in de kathodeleiding de som van anodestroom en schermroosterstroom vloeit, zodat in dit geval R2 kleiner dan RY dient te zijn.
Van een weerstand in de kathodeleiding kan ook worden gebruik
b2
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Fig. 54. Balanseindtrap met stuurtrap, die bestaat uit de triode B„
waarbij de weerstanden R1 en R2 resp. in de anodeleiding en de
kathodeleiding zijn geschakeld.
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Fig. 55- Stuurtrap voor een
balansversterker, waarbij de kop
peling tussen de versterkerbuis
Bx en de fase-omkeerbuis B2
geschiedt met behulp van de
kathodeweerstand i?k-

fSi 11
Fig. 56. Principe van de wijze
waarop een secundaire-emissiebuis kan worden toegepast als
stuurtrap voor een balansversterker. A. anode; HK. hulpkathode.

gemaakt om de stuurspanning voor een fase-omkeerbuis te verkrijgen.
In fig. 55 is het principe van deze schakeling geschetst. De anodestroom van BL vloeit door de weerstand Rk (waaraan geen condensator
is parallel geschakeld). Op Rk ontstaat dus een wisselspanning ekDoordat nu de kathode van B2 met die van Bt is verbonden, staat ek
ook op de kathode van B2. Het rooster van B2 is met aarde verbonden,
zodat tussen rooster en kathode van B2 de wisselspanning ek staat.
'Zoals men gemakkelijk inziet, zijn nu de wisselspanningen tussen
rooster en kathode bij de buizen Bj en B2 in tegenfase. In het algemeen
zal de aan B2 toegevoerde spanning ek kleiner zijn dan egl. Door een
geschikte keuze van
en R2 kan men echter twee anodewisselspanningen verkrijgen, die gelijk en in tegenfase zijn.
In een andere schakeling, die soms wordt toegepast, wordt gebruik
gemaakt van een secundaire-emissiebuis (zie hfdst. IV.M.9). Hierbij is de
stroom naar de hulpkathode in tegenfase met de stroom naar de anode,
zodat men, door in de leidingen naar deze electroden weerstanden op
te nemen, wisselspanningen in tegenfase kan verkrijgen. Het principe
van deze methode is in fig. 56 geschetst. Is de kathodestroom /k en
de secundaire-emissiefactor d, dan is de anodestroom ö /k en de
stroom naar de hulpkathode (ó — 1) Ik- Door een bepaalde verhouding
tussen
en R2 kan men nu aan de anode en de hulpkathode wissel
spanningen verkrijgen, die gelijk en in tegenfase zijn.
Tenslotte willen we nog vermelden, dat het ook mogelijk is, een
balanseindtrap te gebruiken zonder dat hierbij een speciale stuurtrap
nodig is. Men kan nl. de roosterwisselspanning voor één van de beide
buizen verkrijgen door een aftakking op de primaire wikkeling van de
uitgangstransformator en wel op de helft, die tot de anodeketen van.
de andere buis behoort (fig. 57). Op deze wijze wordt ook hier voor de
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buis Bo een roosterspanning
verkregen, die met die van
B in tegenfase is. Deze
schakeling geeft echter vaak
moeilijkheden, doordat on
gewenste faseverschuivingen
optreden, waardoor de eindtrap kan gaan oscilleren of
een zeer ongunstige amplitudekarakteristiek vertoont.

b2

Fig. 57. Balanseindtrap, waarbij geen speciale
stuurtrap is toegepast. De roosterwisselspanning voor de buis B2 wordt verkregen
van de uitgangstransformator.

9. Anodebasis =
schakelingen

Bij de behandeling van de
tegenkoppeling zagen we
reeds, dat op een weerstand, die in de kathodeleiding van een versterkerbuis is opgenomen, en waaraan geen condensator is parallel ge
schakeld, een wisselspanning ontstaat, die bij een voldoend grote
waarde van deze weerstand practisch gelijk is aan de tussen rooster
en aarde aangesloten wisselspanning (fig. 31). Door nu deze kathodeweerstand te gebruiken als koppelweerstand wordt een versterkerschakeling verkregen, die weliswaar geen spanningsversterking kan
leveren, doch die bij een zeer hoge ingangsweerstand een tamelijk lage
uitgangsweerstand heeft. Terwijl dus aan de ingangs- (rooster-)zijde
geen (of practisch slechts een zeer gering) vermogen behoeft te worden
toegevoerd, wordt aan de uitgangs-(kathode-)zijde wél een bepaald
wisselstroomvermogen verkregen. Een dergelijke schakeling wordt vaak
gebruikt wanneer een spanningsbron met een hoge inwendige weerstand
(die dus slechts een gering vermogen kan afgeven) moet worden aan
gesloten aan een lage impedantie. De genoemde spanningsbron kan bv.
bestaan uit een diodedetector, terwijl de lage impedantie kan worden
gevormd door een lange kabel, waarlangs de door detectie verkregen
laagfrequente spanningen verder worden geleid.
Zoals uit de theorie van de transmissieleidingen (zie hfdst. III.D.2) volgt,
is de ingangsweerstand van een dergelijke kabel gelijk aan de golfweerstand, die in de regel zo laag is (bv. 100 D), dat een diode
detector hierop niet zonder meer kan worden aangesloten.
Ook wanneer een wisselspanning met een tamelijk hoge frequentie
moet worden toegevoerd aan een impedantie, die een grote capaciteit
bevat, kan een schakeling, als hier bedoeld, in aanmerking komen.
Dit is bv. het geval in het videofrequentgedeelte van een televisieontvanger, waarin spanningen met frequenties tot enkele MHz worden
versterkt en aan een kathodestraalbuis worden toegevoerd. De ingangscapaciteit van een dergelijke buis is zo groot, dat met het oog op een
gelijkmatige weergave van alle frequenties de uitgangsweerstand van
de laatste versterkertrap klein dient te zijn.
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Daar bij een grote waarde van de kathodeweerstand een sterke tegenkoppeling optreedt, zal de kathodewisselspanning een practisch on
vervormde weergave zijn van de roosterwisselspanning. De kathodespanning „volgt" a.h.w. de roosterspanning. Daarom wordt zo'n
schakeling vaak aangeduid met de Engelse naam „cathode follower". Op
blz. 309 bleek reeds, dat deze schakeling is te beschouwen als een
anodebasisschakeling, omdat voor wisselspanningen de anode van de
buis zowel tot het ingangscircuit als tot het uitgangscircuit behoort.
We zullen van deze schakeling nog de bereikbare „versterking" en de
inwendige weerstand (uitgangsweerstand) berekenen. In fig. 58 is het
schema van een versterkerbuis in anodebasisschakeling aangegeven.
Tussen de ingangsklemmen a en b is een wisselspanningsbron eg aan
gesloten, terwijl tussen de uitgangsklemmen c en b een belastingsimpedantie is geschakeld, hier voorgesteld door de weerstand Rv
Duiden we nu de parallelschakeling van Rk en R, aan met R^, dan is
de dynamische steilheid van de buis in de schakeling van fig. 58:
Ri
(78)
Ri + Rk
waarin S de statische steilheid en R{ de inwendige weerstand van de
buis is. Geheel analoog met de op blz. 346 e.v. gegeven theorie van de
tegenkoppeling door middel van een kathodeweerstand kunnen we nu
voor de anode wisselstroom 7aw berekenen:
SR,
/ aw " S d
........ (79)
1 -f SdRk> Eg — Ri T- Rk (1 + S R{)
waaruit voor de kathodewisselspanning Ek volgt:
SRjRk'
F
(80)
— ^aw ^k
Ri + Rk'(i + SRi)n g
Sd = S

1 /

De „versterking" is dus:
Ek
•S ^i -^k
v —
Eg
Rk + Ri (1 + S Rk)
Hieruit blijkt, dat v altijd kleiner is dan 1.
Is Ri groot ten opzichte van i?k', dan is bij
benadering
SRk
(82)
i + SRk
Is
zo groot, dat S Rk groot is ten opzichte
van 1, dan is dus de kathodewisselspanning
practisch gelijk aan de wisselspanning tussen
rooster en aarde.
Om de inwendige weerstand van de schakeling
tussen de uitgangsklemmen te bepalen, denken
we ons de bron van de roosterwisselspanning

(81)

-o-

v=

(~)e9
Rk

f
!ek

1

Flê- 58. .
111
anodebasisschakehng^
ek js steecis kleiner dan
de ingangsspanning ee.

vervangen door een kortsluiting en tussen de
klemmen b en c een wisselstroombron aange
sloten, die een stroom Ix levert (fig. 59). Is nu
weer ek de kathodewisselspanning, dan is:
Ek — few + A) Ek
(83)
Daar de roosterwisselspanning en de anodewisselspanning beide gelijk zijn aan — Ek, is de
anodewisselstroom:
Ek
Fig- 59- Schema ter
-^aw ~ E
(84)
berekening van de uitRi
gangsweerstand van
een buis in de anode- Uit (83) en (84) volgt:
basisschakeling.
Ek(i+SRk + -|r) - h *k.
Ri
Zodat de gevraagde uitgangsweerstand Ru bedraagt:
RiRk
Ek
Ru = ^
(85)
(i + SRk)Ri + Rk
h
Is R{ groot ten opzichte van
dan is Ru ongeveer
i + 5i?k
Wanneer bovendien
20 groot is, dat 5
van i, dan nadert Ru tot
Ru - s

(86)
groot is ten opzichte
(87)

De uitgangsweerstand is dus in dit geval gelijk aan de omgekeerde
waarde van de steilheid.

c
MIDDENFREQUENT- EN HOOGFREQUENTVERSTERKING
1. Inleiding
In het voorgaande werden versterkertrappen behandeld, die wissel
spanningen moesten versterken, waarvan de frequentie lag in een gebied
van een zeer lage tot een bepaalde maximale frequentie (die soms, bv.
bij televisie, nog tamelijk hoog kan zijn). In de nu volgende paragraaf
zullen we ons bezig houden met versterkers, die dienen voor het ver
sterken van wisselspanningen met frequenties, die in een bepaald
frequentiegebied „rondom" een centrale frequentie liggen. Een voor
beeld van een dergelijke versterker is het middenfrequentversterkergedeelte van een ontvanger, waar het te versterken frequentiegebied
zich ter weerszijden van de middenfrequentie uitstrekt over ongeveer

V.C.I-2 377

3 a io kHz. Is dus bv. de middenfrequentie 475 kHz, dan zal de te
versterken frequentieband lopen van 472 tot 478 kHz of wel van 465
tot 485 kHz, al naar de gewenste selectiviteit en kwaliteit van de
geluidsweergave. In dit geval is dus de breedte van de frequentieband
6 a 20 kHz. Voor sommige doeleinden is het nodig, dat een veel bredere
frequentieband gelijkmatig wordt versterkt. Voorbeelden hiervan zijn
middenfrequentversterkers voor televisie-ontvangers, ontvangtoestellen
voor frequentiemodulatie, radarontvangers en ontvangtoestellen voor
meerkanalentelefonie. Hierbij bedraagt de bandbreedte vaak enige MHz.
Om deze reden is het noodzakelijk, dat de middenfrequentie bij deze
apparaten veel hoger wordt gekozen dan bij ontvangers voor „gewone"
zenders met amplitudemodulatie.
Tot de hier te behandelen versterkers dienen ook de hoogfrequentversterkertrappen te worden gerekend, die in vele ontvangtoestellen
aan de mengbuis voorafgaan. Het verschil met de eerder genoemde
middenfrequentversterkers is, dat bij een hoogfrequenttrap de centrale
frequentie, waaromheen de weer te geven frequentieband ligt, practisch
altijd variabel dient te zijn, om afstemming van de ontvanger op ver
schillende frequenties mogelijk te maken. Principieel bestaat echter
tussen middenfrequentversterkers en „normale" hoogfrequentversterkers geen verschil. Wanneer evenwel de frequentie van de te ont
vangen signalen zeer hoog is (we zullen later nog zien, wat men hier
onder dient te verstaan), kunnen de principes en de constructieve
uitvoeringen, die bij lagere frequenties gebruikelijk zijn, niet meer
(of soms slechts met veel bezwaren) worden toegepast. We zullen dan
ook aan het slot van deze paragraaf een gedeelte wijden aan de be
spreking van versterkers voor zeer hoge frequenties.
2. Spannings= en energieversterking,
instelling van de buizen
De meeste middenfrequent- en hoogfrequentversterkertrappen, die in
ontvangtoestellen worden toegepast, zijn spanningsversterkertrappen.
De versterkte wisselspanning wordt toegevoerd aan het stuurrooster
van een volgende h.f.-, m.f.- of mengbuis en daar de ingangsweerstand
van deze buizen practisch als oneindig groot kan worden beschouwd,
behoeft de voorafgaande versterkertrap geen energie af te geven. In
sommige gevallen moet echter wél een bepaald vermogen worden ge
leverd. Dit is nl. het geval bij de laatste m.f.-buis in een ontvangtoestel,
waarop gewoonlijk een diodedetector volgt (zie Deel 3, hfdst. IV.C).
Van een dergelijke detector kan nl. de weerstand niet als oneindig
groot worden beschouwd, zodat hieraan een bepaald vermogen dient
te worden toegevoerd. Bij versterkertrappen, die in wezen zuivere
spanningsversterkers zijn, worden echter vaak weerstanden toegepast
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om een voldoend brede frequentieband te kunnen versterken. Daar
in deze weerstanden ook energie wordt verbruikt, is het onderscheid
tussen spanningsversterking en energieversterking hier niet zo scherp
als bij de reeds behandelde laagfrequentversterkers.
Het vermogen, dat door een hoogfrequent- of middenfrequentbuis
moet worden geleverd, is zo gering, dat het rendement van deze buizen
zelden een rol speelt. De instelling, die hier wordt toegepast, is dan
ook steeds volgens klasse A. Ook bij de keuze van de belastingsimpedantie behoeft zelden rekening te worden gehouden met het
verkregen rendement. In de practijk wordt de belastingsimpedantie
van hoogfrequent- en middenfrequentbuizen bepaald door andere eisen
(breedte van de frequentieband; zie hierover later).
Zoals reeds in hfdst. IV.K werd uiteengezet, kan bij zeer hoge fre
quenties de ingangsweerstand van een buis zeer gering worden (bv.
enkele honderden ohms). In een versterkerschakeling voor zeer hoge
frequenties zal dan ook rekening moeten worden gehouden met het
feit, dat iedere buis aan de volgende trap een bepaald vermogen moet
leveren. Uiteraard zal men trachten dit vermogen zo groot mogelijk
te maken, doch hierin is men vaak beperkt door andere eisen (door
gaans de breedte van de frequentieband).
Hoogfrequentversterkers, waarbij het rendement wél van betekenis is,
komen voor in zenders (zie deel 4a). Zoals reeds in hfdst. IV.L werd
beschreven, worden hierbij veelal buizen gebruikt, die volgens klasse C
zijn ingesteld, daar hiermede een bijzonder hoog rendement kan
worden verkregen.
3. Het verband tussen versterking en bandbreedte
In fig. 60 is het schema getekend van een versterkertrap, die een
penthode bevat. In de anodeketen is een trillingskring opgenomen, die
is samengesteld uit een spoel met zelfinductie L en een condensator
met capaciteit C. Het feit, dat een dergelijke kring niet verliesvrij
is, is in rekening- gebracht door
parallel
met L en C een weerstand R
S.Rj
te schakelen. Zoals in hfdst. III is
aangetoond, kan men, ook wanneer
in werkelijkheid geen parallel met de
kring geschakelde weerstand aan
wezig is, de optredende verliezen
~)eg
toch door een dergelijke weerstand in
rekening brengen. We zullen dus in
het vervolg de spoel L als volkomen
weerstandsloos beschouwen.
Fig. 60. Trillingskring opgenomen
in de anodeketen van een penthode. Vervangen we nu de buis door een
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stroombron S eg met een hieraan parallel ge
\
schakelde weerstand Rlf dan verkrijgen we het
in fig. 61 voorgestelde schema. Voor de fre ^ l|
quentie, waarop de kring is afgestemd, is de
j
impedantie hiervan gelijk aan de resonantieweerstand, die in dit geval is:
Fig. 6i. Vervangingsschema van de schake
RRi
R' -ling van fig. 6o.
R+Ri'
Uit fig. 61 zien we, dat de wisselspanning ek op de kring gelijk is aan:

£k —1 S eg R j

zodat de versterking bedraagt:
v = - = 5 R’ =
«g

R + Ri

(88)

[dit volgt ook uit formule (21) uit hfdst. IV].
De verliezen van een trillingskring worden gewoonlijk uitgedrukt door "
de zg. kwaliteitsfactor Q (zie hfdst. III), die hier is gegeven door
Q = co0C R'.
(89)
co0 is de hoekfrequentie, waarop de kring is afgestemd (co0 = i/VL C).
We kunnen dus de formule voor de versterking ook schrijven in de
vorm
Q

v = 5 OJQ
—-=
C

(90)

Wisselspanningen met een andere frequentie worden minder versterkt.
Deze vermindering a is gegeven door
(91)
a = Vi + P2 Q2 7
de bekende formule voor de resonantiekromme van een trillingskring
[d.w.z. de versterking is y/a, waarbij v is gegeven door (90)]. Hierin
is p gelijk aan tweemaal de verhouding van het verschil tussen de
beschouwde cirkelfrequentie en de resonantiecirkelfrequentie tot de
laatstgenoemde frequentie, dus ft = 2 Aco/coq. We zullen Aco/cüq aan
duiden als de relatieve verstemming van de signaalfrequentie ten op
zichte van cü0.
De versterking is een factor
gedaald voor waarden van p, die
gelijk zijn aan:

Po — i JIQ

(92)

Wanneer men spreekt over de „bandbreedte" of ook wel kortweg de
„breedte" van een kring, bedoelt men hiermede gewoonlijk het ver
schil van die frequenties, waarvoor de impedantie een factor V2
kleiner is dan de resonantieweerstand. Deze „breedte" B is dus gelijk
aan -^—.2 Aoj voor a = \/2.
2 n

Volgens (92) is nu:
coq

B=—

1

2 71 Q

(93)

Uit (90) zien we, dat de verster
king evenredig is met Q, terwijl
uit (93) volgt, dat de bandbreedte
omgekeerd evenredig met Q is.
Het product van versterking en
bandbreedte:
vB=~S(94)
Fig. 62. Totale resonantiekromme van
n versterkertrappen, alle voorzien van
gelijke enkelvoudige trillingskringen,
waarvan de kwaliteitsfactor Q is.
Horizontaal is uitgezet de dimensie2 Ai» loze grootheid 0 Q = ----Q. De
10 o
figuur is hierdoor bruikbaar voor alle
waarden van Q.

2-T C

is dus onafhankelijk van Q. We zien
verder, dat dit product omgekeerd
evenredig is met de kringcapaciteit C.
Bij het ontwerpen van een versterkertrap met één afgestemde
kring heeft men dus de keus tussen
een brede frequentiebana en een
geringe versterking of omgekeerd. Door het verkleinen van de kringcapaciteit C (en overeenkomstig vergroten van L) kan men het product
vB groter maken, doch hieraan wordt in de practijk een grens ge
steld doordat de kringcapaciteit niet kleiner kan worden gemaakt dan
de som van de capaciteiten van de aangesloten versterkerbuizen, de
bedrading en de eigencapaciteit van de spoel L. In de regel is men
zelfs verplicht om de kringcapaciteit groter te kiezen dan de genoemde
minimale waarde, teneinde de verstemmende invloed van onver
mijdelijke capaciteitsvariaties, die bv. bij het verwisselen van buizen
ontstaan, te verminderen.
Hebben we nu bv. een versterkerbuis, waarvan de steilheid 2V2 mA/V
bedraagt en is de kringcapaciteit C = 100 pF, dan is

vB =

2,5 • io~3
2

IOO ♦ 10 —12 — 4 *

io~6.

Men kan dus in dit geval bij een bandbreedte van 40 kHz (4- io4 Hz)
een versterking van 100 maal bereiken.
Worden meer versterkertrappen in cascade gebruikt, dan is de ver
gelijking voor de totale resonantiekromme gelijk aan het product van
de vergelijkingen voor de resonantiekrommen van de afzonderlijke
kringen. Bij gebruik van n gelijke kringen is dus de resonantiekromme
gegeven door
oen
(95)
*n=Wl + P2Q2) •
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In fig. 62 is de totale resonantiekromme getekend voor 4 waarden
van n. Als abscis is hierbij de dimensieloze grootheid ft Q uitgezet,
waardoor de krommen voor alle waarden van Q kunnen worden gebruikt.
Uit (95) volgt voor de waarden van ft, waarvoor &.n = V2:

Po=±^lln — I;

(96)

waaruit voor de bandbreedte volgt:
cüq

1

2n Q

]Al/n

(97)

— 1

Bij een bepaalde waarde van Q wordt dus de bandbreedte B bij toe
nemend aantal trappen n steeds kleiner. Omgekeerd moet men, om
een bepaalde bandbreedte te kunnen handhaven, bij toenemend aantal
trappen de waarde van Q steeds kleiner maken, wat neerkomt op een
geringere versterking per trap.
Hebben alle buizen een steilheid S, dan is het product van de ver
sterking v per trap en de totale bandbreedte B:
vB =

1/2 iin—i

(98)

2 71 C t

Hebben we nu bv. 4 versterkertrappen, dan kan volgens (94) en (98) bij
eenzelfde bandbreedte slechts een versterking per trap worden toege
0,44 maal de versterking is, die men zou kunnen
laten, die v 2 * — 1
toelaten, wanneer slechts één trap aanwezig was. Bij het steeds ver
groten van het aantal trappen bereikt men een aantal, waarboven het
nog verder vergroten geen zin heeft, omdat men voor het behoud van de
bandbreedte de versterking per trap zoveel moet verminderen (door het
verkleinen van Q), dat men in totaal niet meer in versterking wint.
Voor de totale versterking vinden we uit (98):
5
vn = vn = \27iB C ■*
X

j/V/"—i)n

(99)

In de meeste middenfrequentversterkers in ontvang
toestellen worden geen en
kelvoudige trillingskringen
toegepast, doch bandfilters,
die bestaan uit twee met
elkaar gekoppelde kringen
(fig. 63). Voor de behande
ling van de theorie van der
gelijke bandfilters verwijzen

7F

c

e2l

R

.

i

Fig. 63. Bandfilter met twee even sterk ge
dempte kringen, opgenomen in de anodeketen van een penthode.
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wij naar hfdst. III. We zullen allereerst aannemen, dat de kwaliteitsfactor Q van de beide kringen even groot is. De versterking, die in
dit geval wordt verkregen voor een spanning eg, waarvan de frequentie
cüq = 1IVLC is, bedraagt:
kQ
62 = S
(100)
v=—
1
+
k2Q2
eë
Hierin is k de zg. koppelfactor, dat is, in het geval van inductieve
koppeling tussen de spoelen, de verhouding van de wederzijdse inductie
tot de zelfinductie. De versterking is dus afhankelijk van k en is
maximaal voor
(101)

Men spreekt in dit geval van kritische koppeling. Voor een kritisch
gekoppeld bandfilter bedraagt dus de versterking
v = V25-5-...................................... (102)
o)o c
Buiten de resonantiefrequentie van de beide kringen varieert de ver
sterking volgens de bekende vergelijking voor de resonantiekromme
van een bandfilter:
“

1 + k2 Q2 V(k2 Q2 + i)2 — 2 /?2 Q2 (k2 Q2 — 1) + ^ Q4

(103)

Geven we aan de koppelfactor een grote waarde, dan vertoont de
resonantiekromme twee toppen, terwijl bij een voldoend kleine waarde
van k slechts één top optreedt. Het overgangsgebied tussen deze beide
gevallen ligt bij de door (101) gegeven waarde van k, dus bij kritische
koppeling. Vullen we deze waarde van k in (103) in, dan vinden we
voor de resonantiekromme van een kritisch gekoppeld bandfilter de
vergelijking
(104)
a = Vi + V4£4Q4
In fig. 64 stelt kromme a deze resonantiekromme voor, waarbij weer
als abscis de dimensieloze grootheid Q is uitgezet.
Uit vergelijking (104) volgt, dat de versterking met een factor -\/2
is gedaald voor waarden van /?, die gelijk zijn aan:
V2
(lC5>

Po=±-Q,

waaruit voor de bandbreedte van een kritisch gekoppeld bandfilter volgt:
B= coo V2
(106)
271

Q

Bij eenzelfde waarde van Q is deze dus 2 maal zo groot als bij een
enkelvoudige kring. Daar volgens (90) en (102) de versterking slechts
half zo groot is, is het product van versterking en bandbreedte, nl-

vB = -±V2

5

(107)

2n C '

een factor y/2 kleiner dan het over
eenkomstige product bij een enkel
voudige kring. Bij eenzelfde band
breedte en eenzelfde kringcapaciteit
kan dus met een kritisch gekoppeld
bandfilter een kleinere versterking
worden verkregen dan met een enkel
voudige kring.
Anders wordt echter de situatie,
wanneer enige versterkertrappen in Fig. 64. a. Resonantiekromme van
kritisch gekoppeld bandfilter;
cascade worden gebruikt. Men be een
b. resonantiekromme van een overhoeft dan nl. bij het gebruik van kritisch gekoppeld bandfilter, waar
voor k Q = 1 + y/2.
bandfilters tot het behoud van de
bandbreedte de versterking per trap
niet zo sterk te verminderen als bij gebruik van enkelvoudige kringen.
Is het aantal versterkertrappen weer n, dan is de vergelijking voor de
totale resonantiekromme bij kritisch gekoppelde bandfilters:
a72 —

(V7+ lUp*Q4)n,

(108)

waaruit voor de breedte van de frequentieband volgt:
D __ _^0 V2
271

Q

V

2lln— 1.............

(109)

Voor de totale versterking vn bij een bandbreedte B vinden we uit
(102) en (109):
\n
(110)
vn = vn
2TiBC) V \
4
/
Uit (99) en (110) is af te leiden, dat bij een aantal versterkertrappen
groter dan 3 met kritisch gekoppelde bandfilters een grotere ver
sterking kan worden verkregen dan met enkelvoudige kringen (wanneer
in beide gevallen dezelfde bandbreedte B wordt gewenst). Hierbij is
ondersteld, dat in deze gevallen de kringcapaciteiten even groot zijn.

M"1/(^M

In het middenfrequentgedeelte van ontvangers worden ook vaak band
filters toegepast, waarbij k groter is dan de door (101) gegeven kritische
waarde. De resonantiekromme krijgt dan een vorm, die twee toppen
vertoont. In fig. 64 zijn de typische vormen van de resonantiekromme
van een kritisch en een overkritisch gekoppeld bandfilter weergegeven.
De doorgelaten frequentieband wordt bij overkritische koppeling breder,
doch volgens (100) neemt de versterking voor waarden van k, groter
dan 1 IQ, af. Vergelijken we echter een kritisch en een overkritisch
gekoppeld bandfilter bij dezelfde bandbreedte, dan zal de kwaliteitsfactor Q van de kringen van het laatstgenoemde bandfilter groter
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zijn dan die van het kritisch
gekoppelde. Hierdoor kan
o o
met een overkritisch gekop
o o
o o
peld bandfilter een grotere
o o
versterking worden verkre
gen dan met een kritisch
gekoppeld bandfilter.
Zoals in Deel 3, hfdst. IV.C
I
X
+ nader zal worden uiteenge
zet, is de ideale resonanFig. 65. Schakeling van twee versterker tiekromme van het hoogtrappen, waarvan één is uitgerust met een frequent- en middenfrebandfilter en de tweede met een enkel quentgedeelte van een ont
voudige kring. Indien de beide kringen van vanger zodanig, dat de „top"
het bandfilter overkritisch zijn gekoppeld,
is op deze wijze een goed vlak verloop van een zo vlak mogelijk verloop
de top van de totale resonantiekromme te heeft. In dit geval vindt nl.
verwezenlijken.
een zo gelijkmatig mogelijke
versterking van alle span
ningen in het weer te geven frequentiegebied plaats. Een dergelijk
vlak verloop kan men evenwel met uitsluitend enkelvoudige kringen,
of met uitsluitend kritisch of overkritisch gekoppelde bandfilters
slechts zeer benaderd verwezenlijken.
Een vrij goede „vlakke top" kan echter worden verwezenlijkt door een
combinatie van deze schakelingen. Zo wordt bv. een zeer goed resultaat
bereikt, wanneer twee versterkertrappen worden gebruikt, waarvan één
is uitgerust met een overkritisch gekoppeld bandfilter en de ander met
een enkelvoudige trillingskring (fig. 65). Uit de formules voor de
resonantiekromme van een bandfilter en van een enkelvoudige kring is
te berekenen, dat de beide toppen in de resonantiekromme van een
bandfilter, waarvan de beide kringen een kwaliteitsfactor Q hebben en
waarvan de koppelfactor k is, juist worden gecompenseerd door een
kring met een kwaliteitsfactor Qk, die is gegeven door de formule:

e

Qk

ViëQ*

I
(m)
2
kQ
Q
Is dus bv. van het bandfilter de koppeling zo vast, dat k Q = 3, dan
moet volgens deze formule Qk = 0,47 Q zijn. In fig. 66 zijn de resonantiekrommen voor dit bandfilter, deze kring, en de combinatie
hiervan getekend.
Als abscis is hier weer de dimensieloze grootheid p Q uitgezet, waar
door de krommen voor alle waarden van Q kunnen worden gebruikt. We
zien, dat de resonantiekromme van deze combinatie een zeer vlak ver
loop heeft tot p Q — 3. Binnen de hierdoor aangegeven frequentieband
zal dus de versterking voor alle frequenties practisch even groot zijn.
Behalve door een enkelvoudige kring kan men de beide toppen in de
resonantiekromme van een overkritisch gekoppeld bandfilter ook
compenseren door in een andere versterkertrap een kritisch gekoppeld
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bandfilter toe te passen. Uit de for
mules voor de resonantiekrommen
voor een kritisch gekoppeld en een
overkritisch gekoppeld bandfilter is te
berekenen, dat hiervoor de kringen
van het kritisch gekoppelde band
filter een kwaliteitsfactor Q' dienen te
hebben, die is gegeven door de for
mule:

Q'
Q

I

VkQ

(lI2)

(hierin zijn Q en k resp. de kring- Fig. 66. Resonantiekrommen van
kwaliteitsfactor en de koppelfactor een overkritisch bandfilter, waar
voor k Q = 3, van een enkelvoudige
van het overkritisch gekoppelde band kring, waarvan de kwaliteitsfactor
filter). Daar echter de resonantie- Qk voldoet aan (m) en van de
kromme van een kritisch gekoppeld combinatie van deze beide.
bandfilter in de nabijheid van de top
een ander verloop heeft dan die van een enkelvoudige kring, wordt met
een kritisch gekoppeld bandfilter niet een zo vlak verloop van de top van
de totale resonantiekromme verkregen als met een enkelvoudige kring.
De hier besproken schakelingen komen voor in het hoogfrequent- en
middenfrequentversterkergedeelte van normale ontvangers, waarin,
zoals reeds werd vermeld, slechts spanningen in een tamelijk smalle
frequentieband behoeven te worden versterkt. In de regel bedraagt het
aantal versterkertrappen hier niet meer dan twee. Voor andere toe
passingen, waar spanningen in een veel bredere frequentieband dienen
te worden versterkt, zijn bijzondere schakelingen in gebruik, waarop
hierna in een afzonderlijk gedeelte nader wordt ingegaan.
4. Stabiliteit
Wanneer een versterker, die spanningen in een bepaalde frequentie
band versterkt, uit meer trappen bestaat, zullen hierin steeds buizen
voorkomen, waarbij zowel in de anodeketen als in de roosterketen een
trillingskring is geschakeld (zie bv. de buis B2 in fig. 65). Wanneer
men een grote versterking wenst, zal men de resonantieweerstand van
deze kringen zo groot mogelijk trachten te maken. Behalve door het
feit, dat hierdoor de breedte van de frequentieband te klein kan
worden, kunnen hierbij moeilijkheden ontstaan, doordat de betreffende
versterkertrap gaat oscilleren. Men zegt dan wel dat de versterker
onstabiel wordt. Het is nl. nooit volkomen te vermijden, dat door de
anodewisselspanning een bepaalde wisselspanning op het rooster wordt
geïnduceerd, wat doorgaans wordt aangeduid als terugwerking. Men
kan deze dus vergelijken met de terugkoppeling, zoals die bij oscillatoren
wordt toegepast (zie hfdst. VII). De anodewisselspanning wordt ver25
Radlotechniek II
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oorzaakt door een anodewisselstroom. Is nu de fase van de roosterwisselspanning, die door de terugwerking ontstaat, zodanig, dat
hierdoor de anodewisselstroom wordt versterkt, dan kan oscilleren
optreden. Het behoeft geen betoog, dat dit onder alle omstandigheden
dient te worden vermeden.
Terugwerking kan optreden, doordat de opstelling van de onderdelen
en de loop der verbindingsdraden zodanig is, dat een wisselspanning
op de anodekring een wisselspanning in de roosterkring induceert. Dit
kan bv. plaats hebben door een inductieve koppeling tussen de beide
spoelen of wel een capacitieve koppeling tussen de anodeleiding en de
roosterleiding. Door een doelmatige afscherming zijn echter dergelijke
ongewenste koppelingen practisch geheel te vermijden. Als voor
naamste oorzaak van terugwerking blijft dan bestaan de capaciteit tussen
rooster en anode van de buis. Hoewel zich bij een penthode tussen deze
beide electroden het schermrooster en het keerrooster bevinden en
hierdoor de genoemde capaciteit zeer klein is (enkele duizendsten pF)
kan hierdoor in sommige gevallen toch oscilleren optreden, zoals we
hieronder door berekening nog nader zullen aantonen.
In fig. 67 is de rooster-anodecapaciteit met Cag aangegeven. Is nu
de wisselspanning tussen rooster en kathode eg en de steilheid van de
buis S, dan zal bij de frequentie, waarop de kringen I en II zijn
afgestemd, de anodewisselspanning bedragen:
«a = S egR 11,
waarin Rn de resonantieweerstand van de trillingskring II is. De
spanning ea staat eveneens op de serieschakeling van Cag en de kring I
(fig. 67). Daar de impedantie van Cag in het algemeen groot is ten
opzichte van de resonantieweerstand van de kringen, zal door de ge
noemde serieschakeling een wisselstroom zag vloeien, gegeven door
Zag — £a oj Cag = egS co CagR\\.
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Fig. 67. Penthode, met in anodeketen en roosterketen een trillings
kring. Door de rooster-anode-capaciteit Cag kan oscilleren optreden.

Is R\ de resonantieweerstand van de
trillingskring I, dan zal hierop een
wisselspanning ontstaan:
Zag Ri = egS co Cag R1 RnDaar echter z’ag een faseverschuiving
van go° vertoont ten opzichte van ea,
zal ook de laatstgenoemde spanning
een faseverschuiving van 90° ten
opzichte van eg hebben. Met de fre
quentie, waarop de beide kringen zijn
afgestemd, zal dus de schakeling
niet kunnen oscilleren. Bij frequen
ties, die niet gelijk zijn aan de
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resonantiefrequentie van de beide kringen, zijn echter de impedanties
van deze kringen geen zuivere weerstanden meer, doch hebben deze
een reactieve component, die capacitief of inductief is, al naar de
frequentie hoger of lager dan de resonantiefrequentie is (zie hfdst. III).
Beschouwen we nu een frequentie, die zoveel hoger is dan de reso
nantiefrequentie, dat de anodewisselspanning ea een hoek van 450
naijlt ten opzichte van de anodewisselstroom, dan zal de stroom zag,
die immers 90° naijlt ten opzichte van ea, 450 voorijlen ten opzichte
van de anodewisselstroom, dus ook ten opzichte van eg. Zijn nu de
beide kringen I en II gelijk, dan zal ook de impedantie van kring I
een capacitieve component bevatten en zal de spanning, die ten ge
volge van iag op kring I ontstaat, 450 naijlen ten opzichte van zag,
dus in fase zijn met eg. Met deze frequentie zal dus de buis kunnen
oscilleren, tenzij de door zag op kring I veroorzaakte wisselspanning
kleiner is dan eg. Nu is de impedantie van een parallelkring, waarbij
tussen spanning en stroom een faseverschuiving van 450 bestaat, een
factor v 2 kleiner dan de resonantieweerstand. Bij de hier beschouwde
frequentie is dus
egS

1
V 2

en

-ftll

zag - ea co Cag = eg S -~i~

Cag ^11*

V ^

De wisselspanning, die door zag op de kring I ontstaat, is nu
1

1/ƒ2 egS co C^gR 1 Rn:*i
V 2
Daar deze spanning kleiner dan eg dient te zijn, volgt hieruit:

z ag

S co CagR 1 Ru <2.............................

(113)

Aan deze voorwaarde dienen dus de verschillende hierin genoemde
grootheden te voldoen om oscilleren van de versterkertrap te voor
komen. Hebben we dus bv. een buis, waarvan de steilheid S = 3 mA/V
(3 ♦ io~3 A/V) bedraagt, en zijn in de rooster- en anodeketen hiervan
kringen geschakeld met een resonantieweerstand van 0,2
(2 ♦ io5 H),
terwijl de frequentie, waarop deze kringen zijn afgestemd 1 500 kHz
bedraagt (co = 2 tl ♦ 5 • io5), dan zal, om de stabiliteit van de versterker
te waarborgen, de capaciteit Cag dienen te voldoen aan
3 • io~3 • 2 71 • 5 • io5 Cag (2 • io5)2 < 2
of:
Cag < 0,005 3 • i°-12 F = 0,005 3 p F.
De formule (1x3) geldt slechts, wanneer aan rooster en anode een
enkelvoudige trillingskring is aangesloten. Is op één of beide plaatsen
1 De frequentie, waarbij het gevaar voor oscilleren optreedt, verschilt zo weinig
van de resonantiefrequentie van de beide kringen, dat in (113) voor co deze
laatstgenoemde frequentie kan worden ingevuld.
i
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een bandfilter aanwezig, dan kunnen analoge berekeningen worden uit
gevoerd. Op deze plaats willen wij echter volstaan met te vermelden,
dat, wanneer zowel aan het rooster als aan de anode een kritisch ge
koppeld bandfilter is aangesloten, voor de rooster-anodecapaciteit een
ongeveer tweemaal zo grote waarde kan worden toegelaten dan uit
formule (113) volgt. (Hierbij dient onder Rj en
te worden verstaan
resp. de resonantieweerstand van de secundaire kring van het eerste
bandfilter en van de primaire kring van het tweede bandfilter.)
5. De vervorming
Bij het ontwerpen van een hoogfrequent- of middenfrequentversterker
dient men rekening te houden met het optreden van verschillende
van de vervormingsverschijnselen, die een gevolg zijn van de krom
ming van de buiskarakteristieken. Voor een uitvoerige behandeling
van deze verschijnselen verwijzen wij naar hfdst. IV.G. Het hangt ge
heel af van de functie van de desbetreffende buis, welke van de hier
besproken effecten van overwegend belang zijn.
Bij een hoogfrequentversterkerbuis in een ontvangtoestel zal in de regel
slechts een zeer geringe roosterwisselspanning optreden, daar de door
de meeste zenders in een ontvangantenne geïnduceerde spanningen
slechts klein zijn (bv. enkele microvolts tot enkele millivolts). Slechts
wanneer ontvangst in de onmiddellijke nabijheid van een zender wordt
gewenst kan een veel grotere wisselspanning worden verwacht (bv.
1 volt of zelfs meer). Wordt dit laatste geval buiten beschouwing ge
laten, dan zullen de meeste van de in hfdst. IV.G vermelde vervormings
verschijnselen bij een hoogfrequentbuis niet van betekenis zijn. Wan
neer echter door een ondoelmatige constructie een grote laagfrequente
wisselspanning tussen rooster en kathode wordt geïnduceerd (bv. vanuit
een gloeistroomleiding), kan modulatiebrom optreden. Deze is nl., zoals
in hfdst. IV.G.4 werd aangetoond, in eerste benadering onafhankelijk van
de hoogfrequente roostersignaalspanning. Wanneer men in de nabijheid
van een sterke zender een andere, verder verwijderde zender wil ont
vangen, kan het voorkomen, dat de door de ongewenste zender op het
rooster van de hoogfrequentbuis veroorzaakte wisselspanning zo groot is,
dat kruismodulatie ontstaat. Om dit te voorkomen dienen de aan de
eerste buis voorafgaande trillingskringen een voldoende selectiviteit te
hebben (zie Deel 3, hfdst. IV). Wanneer een sterke zender zelf
wordt ontvangen bestaat de mogelijkheid, dat in een hoogfrequentbuis
modulatievervorming optreedt. Hieraan kan men tegemoet komen door
het gebruik van een zeer kleine, of wel een zeer los met de ontvanger
gekoppelde antenne. Tenslotte willen wij nog vermelden, dat een zeer
sterke zender, die op het rooster van de eerste buis een grote signaalspanning veroorzaakt, door de vorming van harmonischen aanleiding
kan zijn tot het ontstaan van fluittonen. Voor een nadere behandeling
hiervan verwijzen we eveneens naar Deel 3, hfdst. IV.K.
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In het middenfrequentgedeelte van een ontvangtoestel kunnen in de
regel door een storende zender, ook al wordt deze zeer sterk ontvangen,
geen grote signaalspanningen worden veroorzaakt. Met het ontstaan
van kruismodulatie zal men dan ook bij middenfrequentbuizen zelden
rekening behoeven te houden. Daar van een gewenste zender, ook al
is de hiermede overeenkomende antennespanning slechts gering, in het
middenfrequentversterkergedeelte soms grote signaalspanningen kunnen
ontstaan, dient men hierbij wél rekening te houden met de mogelijkheid
van het ontstaan van modulatievervorming of wel van overbelasting van
een of meer der buizen. Speciaal bij de laatste middenfrequentbuis,
waaraan uiteraard de grootste signaalspanningen kunnen optreden, is
de mogelijkheid hiertoe aanwezig. Door een doelmatig ontworpen auto
matische sterkteregeling (Deel 3, hfdst. IV.I.) kunnen in practisch
alle gevallen de genoemde storende effecten worden voorkomen.
Ook in mengbuizen kunnen verschillende van de in hfdst. IV be
sproken storende effecten optreden. Bij gebruik van een dergelijke buis
als eerste buis in een ontvanger en een onvoldoende selectiviteit van de
aan deze buis voorafgaande kringen kan, wanneer zich een sterke
zender in de nabijheid bevindt, kruismodulatie ontstaan. Ook de vor
ming van harmonischen, zowel van signaalspanningen als van de
oscillatorspanning kan soms hinderlijk zijn, daar hierdoor fluittonen
kunnen ontstaan. In het hoofdstuk over ontvangtoestellen (Deel 3,
hfdst. IV.K) wordt ook op deze problemen nader ingegaan.
In hoogfrequentversterkertrappen in zenders, die volgens klasse C zijn
ingesteld, kan, zoals men gemakkelijk inziet, bij aanwezigheid van
een gemoduleerde roosterwisselspanning een zeer grote modulatie
vervorming optreden. Om deze reden kan bij een zender met volgens
klasse C ingestelde buizen amplitudemodulatie slechts in de laatste
trap worden toegepast (zie Deel 4a).
Een bijzondere soort vervorming kan nog optreden in ontvang
toestellen voor frequentiemodulatie en voor impulsmodulatie. Deze
vervorming wordt niet veroorzaakt door de kromming van de buiskarakteristieken, doch door de beperkte breedte van de doorgelaten
frequentieband. Met deze beperkte breedte gaat nl. steeds gepaard
een kromming van de fasekarakteristiek, waardoor bij beide genoemde
modulatiemethoden vervorming ontstaat. De breedte van de be
nodigde frequentieband wordt groter naarmate bij frequentiemodulatie
de „frequentiezwaai” groter is en bij impulsmodulatie de duur der
impulsen korter is. Op de hiermede verbonden problemen wordt
nader ingegaan in Deel 3, en Deel 4a.
6. Het versterken van spanningen in brede frequentiebanden
In ontvangtoestellen voor sommige bepaalde doeleinden, waarvan in
Deel 6 voorbeelden worden besproken, worden middenfrequentversterkers toegepast, die spanningen in een zeer brede frequentieband
(bv. tot 10 MHz) moeten kunnen versterken. Thans zullen we enkele
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methoden beschrijven, waarop een gelijkmatige versterking in een
dergelijk groot frequentiegebied kan worden verkregen.
In het voorgaande zagen we reeds, dat een grote bandbreedte steeds
gepaard gaat met een geringe versterking per trap. Versterkers voor
brede frequentiebanden bestaan dan ook in de regel uit een tamelijk
groot aantal trappen (bv. 4 a 8).
De bandbreedte van het middenfrequentgedeelte van een normale
omroepontvanger is zo gering, dat de kwaliteitsfactor Q van de
gewoonlijk gebruikte spoelen voldoende klein is om een dergelijke
bandbreedte te waarborgen. Meestal dient men zelfs de spoelen en
condensatoren bijzonder verliesarm te construeren om de gewenste
kwaliteitsfactor te kunnen bereiken. Bij de versterking van spanningen
in een brede frequentieband dient men kringen te gebruiken met een zo
geringe waarde van Q, dat hiervoor een zeer eenvoudige constructie
kan worden toegepast. Bovendien moeten in de regel verschillende
kringen door het aanbrengen van extra weerstanden worden gedempt.
Uit de formules (94) en (107) zagen we reeds, dat het product
van versterking en bandbreedte omgekeerd evenredig is met de kringcapaciteit C. Om dus bij een grote bandbreedte een zo groot mo
gelijke versterking te kunnen bereiken is het van belang, de kringen
met een zo klein mogelijke capaciteit te construeren. Vaak zal men
er dan ook van afzien om extra-condensatoren aan te brengen, zodat
de kringcapaciteiten dan uitsluitend bestaan uit de capaciteiten van
de aangesloten buizen, de bedrading en de eigencapaciteit van de
spoelen. Voor het versterken van spanningen in een brede frequentie
band zal men dus bij voorkeur buizen gebruiken, waarvan de ingangsen uitgangs-capaciteiten zo klein mogelijk zijn. Uiteraard is hierbij
ook een grote steilheid van belang.
De schakelingen, die voor „brede-bandversterkers" het meest worden'
gebruikt, kan men in twee groepen verdelen:
1. Bandfilters met sterk gedempte kringen. Zoals we hieronder nog
nader zullen aantonen, is het meestal gunstig om slechts één van de
beide kringen te dempen.
2. Enkelvoudige kringen, die ten opzichte van het midden van de
frequentieband paarsgewijs symmetrisch zijn verstemd.
Wij zullen thans deze beide methoden afzonderlijk nader beschouwen.
a.

Bandfilters

Bestaat een versterker uit n trappen, die alle zijn uitgerust met
kritisch gekoppelde bandfilters, waarvan de beide kringen dezelfde
kwaliteitsfactor Q hebben, dan volgt bij een totale bandbreedte B
de toelaatbare waarde van Q uit formule (109). Volgens (102) is nu
de maximale versterking per trap:
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I' = (ïAc)fl/4(2l/n-l)

(114)

In fig. 68 is met kromme a het verloop van v als functie van n aange
geven voor
5
2 71BC

X‘

(Deze kromme heeft dus alleen betekenis voor gehele waarden van n.)
We zien hier het reeds eerder genoemde feit, dat, om een voldoend
grote bandbreedte te behouden, de toelaatbare versterking per trap
met toenemend aantal trappen afneemt. Om de grootte van de verster
king in een practisch geval te kunnen bepalen dient men natuurlijk de op
de verticale as afgelezen waarde te vermenigvuldigen met 5/(2 "SC).
Ter vergelijking zullen we ook de versterking per trap berekenen,
wanneer men n versterkertrappen alle uitvoert met overkritisch gekop
pelde bandfilters, eveneens met gelijke kwaliteitsfactoren voor beide
kringen. We zullen aannemen, dat de koppeling tussen de kringen van
ieder bandfilter zo vast is, dat de totale versterking voor de frequenties,
die met de toppen in de totale resonantiekromme overeenkomen,
V 2 maal zo groot is als voor de frequentie, waarop de kringen zijn
afgestemd, welke laatste frequentie met het midden van de resonan
tiekromme samenvalt. Wanneer we slechts met één enkel bandfilter
te maken hebben is uit (103) te berekenen, dat de koppelfactor in
dit geval dient te zijn:
(115)
k = ^ (1 + V2)
In fig. 64 is met de kromme b de met deze waarde van k overeenkomen
de resonantiekromme getekend.
Gebruikt men enige gelijke versterkertrappen achter elkaar, dan
mogen voor ieder bandfilter de toppen in de resonantiekromme minder
Fig. 68. Bereikbare verster
king per trap bij een totaal
aantal trappen n. De krom
men gelden voor 5/(2 n BC) =
= 1. De werkelijke waarde
van de versterking per trap
vindt men door de uit deze
krommen afgelezen waar
de met 5/(2 n B C) te ver
menigvuldigen. De getrokken
krommen gelden voor band
filters met even sterk ge
dempte kringen, a. kritische
koppeling; b. overkritische
koppeling. De gestippelde
krommen gelden voor één
zijdig gedempte bandfilters;
c. kritische koppeling; d.
overkritische koppeling.
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hoog zijn, dus dient men dan ook de koppelfactor kleiner te maken. Is
het aantal trappen weer n, dan is uit (103) te berekenen, dat de ge
noemde factor dan dient te zijn:

= ^- (]/a

+]/ 3 l/n—1)

(116)

We zullen thans als „breedte" van de frequentieband beschouwen de
afstand van die frequenties, waarbij de versterking weer gelijk is aan
de waarde bij het midden van de resonantiekromme. Wanneer slechts
één bandfilter wordt beschouwd, ligt dus volgens fig. 64 de frequentie
band tussen
PQ = — 3/i en p Q = -f 3,1 of
waaruit volgt:

B=

2 A co

6,2 co0

2 71

271 Q'

CÜQ

Q = 6,2,

Voor n gelijke versterkertrappen vinden we na enig rekenen uit (103)
voor de totale bandbreedte:
B=

^1/a^ + l

-1)

(lI7)

Uit (100), (116) en (117) vinden we nu voor de versterking per trap bij
een totale bandbreedte B:
(118)
In fig. 68 is met b het verloop van v aangegeven als functie van n bij
5/(2 Ti B C) — 1. We zien hier het reeds eerder genoemde feit, dat bij
dezelfde bandbreedte met overkritisch gekoppelde bandfilters een
grotere versterking kan worden verkregen dan met kritisch gekoppelde
bandfilters.
Thans zullen we het geval beschouwen, dat voor de beide kringen
van het bandfilter de kwaliteitsfactoren verschillend zijn en wel dat
deze voor de ene kring groot is ten opzichte van die voor de andere.
We zullen dit benaderen door aan één der kringen een zekere kwaliteitsfactor Q1, te geven, terwijl de andere kring als ongedempt wordt be
schouwd (Q = 00). In fig. 69 is een dergelijk eenzijdig gedempt band
filter in de anodeketen van een penthode voorgesteld. Natuurlijk
is dit in de practijk nooit volkomen te verwezenlijken, doch daar men
voor het verkrijgen van een brede frequentieband steeds sterk gedempte
kringen moet toepassen, kan men, wanneer men één der kringen niet van
een extra dempweerstand voorziet, deze kring in de regel met een vol
doende benadering als verliesvrij beschouwen.
Voor de hieronder te geven theorie van het eenzijdig gedempte
bandfilter is het van geen belang of de primaire, dan wel de secundaire
kring wordt gedempt. Om practische redenen is het echter aan te
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bevelen, de secundaire kring te dem
pen; zowel de door een versterkerbuis
op een aangesloten kring uitgeoefende
demping als de capaciteitsvariatie is
grnl. groter aan de ingangs- (rooster-)
zijde dan aan de uitgangs- (anode-)
zijde.
De resonantiekromme van een bandfilter, waarvan één der kringen een zekere
i
kwaliteitsfactor Qx heeft, terwijl de an
Fig. 69. Eenzijdig gedempt
dere kring als ongedempt wordt aan bandfilter, opgenomen in de
genomen, is bij een koppelfactor k1 anodeketen van een penthode.
gegeven door de vergelijking:
« = £2^2 Vfti4'Q14 - P2 Q12 (2 h2 Qi2 - I) + p O14.
(119)

/fs

6

i

Vergelijken we deze formule met (103), dan zien we, dat we aan de
resonantiekromme van een éénzijdig gedempt bandfilter dezelfde
vorm kunnen geven als aan die van een bandfilter met even sterk ge
dempte kringen door
en k1 de volgende waarden te geven:
Qi ^hQ_ •

(120)

*l=l/*2+^2

(l2l)

We kunnen dus ook bij éénzijdige demping de koppeling zo vast maken,
dat juist geen twee toppen in de resonantiekromme ontstaan (kritische
koppeling). Volgens (101), (120) en (121) moet men hiertoe de koppelingsfactor
1
(122)
*1
Q1 a/2
maken. Dit is echter hier niet de koppeling, die bij een bepaalde
waarde van Q1 de maximale versterking geeft. Bij een éénzijdig gedempt
bandfilter is nl. de versterking, die kan worden verkregen:
vi

= c_£__ L

o)QC ki.........................

(123)

Deze neemt dus steeds af bij toenemende waarde van kv
Uit (100) en (123) volgt voor de verhouding der versterkingen vien v
per trap, die bij dezelfde vorm van de resonantiekromme met een één
zijdig gedempt bandfilter, resp. met een bandfilter met even sterk
gedempte kringen kunnen worden verkregen:
Vl

+ k2 Q2

=1/

(124)
1 +
k2 Q2
kki Q2
Daar vjv altijd groter dan 1 is, zien we, dat bij dezelfde resonantie
kromme (dus bij dezelfde bandbreedte) met een éénzijdig gedempt
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bandfilter steeds een grotere versterking kan worden verkregen dan
met een bandfilter met even sterk gedempte kringen. Bij kritische
koppeling (k Q — i) bedraagt de winst in versterking volgens (124)
een factor \/2 per versterkertrap. Hebben we dus n versterkertrappen
alle met éénzijdig gedempte, kritisch gekoppelde bandfilters, dan is
volgens (114) bij een totale bandbreedte B de bereikbare versterking
per trap:
vx =

__ I ^2 T!n —
BC \

(125)

In fig. 68 is met kromme c de versterking
voorgesteld als functie
van n voor 5/(2 ^ B C) = 1. Door vergelijking van de krommen a en c
zien we direct het voordeel van de éénzijdige demping.
Vergelijkt men een éénzijdig gedempt bandfilter met een bandfilter
met even sterk gedempte kringen, beide bij overkritische koppeling
(k Q > 1), dan blijkt uit (124), dat de winst in versterking door één
zijdige demping minder groot is. Geven we aan de beide resonantie krommen weer een zodanige vorm, dat bij gebruik van n trappen de
totale versterking bij de toppen in de resonantiekromme een factor \/2
groter is dan in het midden van de frequentieband, dan moet k voldoen
aan (116). Uit (124) volgt nu, dat de verhouding tussen de bereikbare
versterkingen per trap zal zijn:
/

vi

k2Q2

3 ja1/" — l/a l/n(a 1 In

\

(126)

Uit (118) en (126) volgt:
5
V,~2 nBC^2

(127)

In fig. 68 is met de kromme d wederom aangegeven als functie van n
voor SI(2 7iB C) = 1. Door vergelijking van de krommen b end blijkt
ook hier weer duidelijk het belang van éénzijdige demping; bij een
zelfde bandbreedte kan een grotere versterking worden verkregen.
b. Enkelvoudige kringen
Het gebruik van een aantal versterkertrappen, die alle zijn uitgerust
met enkelvoudige, op dezelfde frequentie afgestemde trillingskringen,
werd reeds op blz. 378 en 381 behandeld. Is het aantal trappen
weer n, dan kan bij een totale bandbreedte B per trap een ver
sterking v worden bereikt, waarvoor uit (98) volgt:

v -- 2n BcV* i/rc_ !

(128)

In fig. 70 stelt de kromme e de versterking v voor als functie van n
voor S/(2 n B C) = 1. Door vergelijking van deze kromme met kromme a

i
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uit fig. 68 zien we het v
reeds op blz. 383 gevonden
feit, dat, wanneer het
•
's.
aantal trappen groter dan
3 is, bij een bepaalde
\
bandbreedte met kritisch
gekoppelde bandfilters,
waarvan de kringen even
sterk zijn gedempt, een
grotere versterking kan
worden verkregen dan
met enkelvoudige op de
zelfde frequentie afge
Fig. 70. Bereikbare versterking v per trap bij
stemde kringen.
een totaal aantal trappen n, ieder met een enkele
We kunnen echter een kring. De krommen gelden voorS/(2 rtB C) = 1;
grotere versterking ver om de werkelijke waarde van de versterking
krijgen door in de ver per trap te vinden moet men dus de uit deze
schillende versterkertrap- krommen afgelezen waarden van v met S/(2tiB C)
vermenigvuldigen. Kromme e geldt voor op de
pen wél enkelvoudige tril- zelfde frequentie afgestemde kringen, kromme f
lingskringen toe te passen, voor kritisch verstemde en kromme g voor overkritisch verstemde kringen.
doch deze niet op het
midden van de frequentieband af te stemmen, maar beurtelings op bepaalde frequentieafstanöen ter weerszijden van dit midden. (De grotere versterking
ontstaat, doordat in dit laatste geval kringen met een grotere kwaliteitsfactor worden gebruikt.) Het is hierbij niet nodig om deze verstemming op de kringen van alle trappen toe te passen; men kan ook één
of meer kringen op het midden van de frequentieband afstemmen.
We zullen echter allereerst aannemen, dat alle kringen verstemd zijn.
Beschouwt men twee versterkertrappen, die beide zijn ingericht met
één trillingskring, waarbij deze kringen niet op dezelfde frequentie
zijn afgestemd (fig. 71a), dan is de resonantiekromme van dit geheel
te berekenen uit de resonantiekrommen van de beide kringen. Is de
ene kring afgestemd op een hoekfrequentie coQ -f- wv en de andere op
ojq — cov, dan luidt de formule voor de totale resonantiekromme:
I

2Q2 -1) + P Q4. (129)
4-^v2 Q2
Hierin is /?v gelijk aan tweemaal de relatieve verstemming van de
1

beide kringen ten opzichte van a>0, dus pw =

en /5 is weer tweeCü0

maal de relatieve verstemming van het beschouwde signaal ten op
zichte van co0.
Uit (103) en (129) zien we, dat deze resonantiekromme dezelfde
vorm heeft als die van een bandfilter met kringen, die dezelfde
kwaliteitsfactor Q hebben en waarvoor de koppelfactor k =
be
draagt. Wanneer men echter een versterker met een bepaald aantal

r
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Fig. 71. a. Twee versterkertrappen met krin
gen, die ten opzichte van
het midden van de frequentieband symmetrisch
zijn verstemd.
b. Resonantiekromme van
de beide kringen en totale
resonantiekromme bij kri
tische verstemming.
c. Idem bij overkritische
verstemming.
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b)
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c)
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trappen inricht met verstemde kringen, zal men de resonantiekromme
van dit geheel toch niet gelijk kunnen maken aan die, welke met een
zelfde aantal trappen met bandfilters .kan worden verkregen.
Immers in dit laatste geval is het aantal bandfilters gelijk aan het
aantal trappen, terwijl in het eerste geval het aantal paren kringen
slechts gelijk is aan de helft van het aantal versterkertrappen.
We kunnen nu de beide kringen ten opzichte van co0 een zodanige
verstemming geven, dat in de totale resonantiekromme juist geen twee
toppen ontstaan. We zullen dit aanduiden als kritische verstemming
(fig. 71b). Uit (129) volgt, dat hiervoor
(130)

dient te zijn. De formule voor de resonantiekromme is nu dezelfde
als die voor een kritisch gekoppeld bandfilter volgens verg (104):

a = V1 + 1U ft* Q4.
De breedte van de frequentieband is dus nu weer volgens form. 106
5==Wq V2
271

Q

De versterking, die ieder van de beide trappen geeft bij het midden
van de totale resonantiekromme, is een factor V2 kleiner dan die,
welke bij de afstemfrequentie van de betreffende kring wordt ver
kregen (immers bij kritische verstemming is ftv = 1 IQ). Nemen we aan,
dat de capaciteiten van de beide kringen gelijk zijn, dan is bij het
midden van de frequentieband de versterking voor ieder van de beide
trappen:
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_
__ L_
(131)
V2
co0C V 2 *
zodat het product van de versterking per trap en de bandbreedte
bedraagt:
(132)
v = SR

I

vB = ~éc

Dit is juist dezelfde formule als (94), welke voor een enkelvoudige
op het midden van de frequentieband afgestemde kring werd afgeleid.
Toch mag men hieruit niet concluderen, dat in beide gevallen hetzelfde
resultaat wordt bereikt. Immers formule (94) geeft het product van
versterking en bandbreedte per trap, terwijl (132) het product geeft
van versterking per trap en bandbreedte per twee trappen. Een betere
vergelijking verkrijgt men door weer n versterkertrappen te be
schouwen (waarbij dus n even moet zijn). Zijn de in deze trappen
gebruikte kringen alle paarsgewijze kritisch verstemd, dan is de for
mule voor de totale resonantiekromme:

«=(VT T~lUPTQ*)n‘2,

(133)

waaruit voor de bandbreedte volgt:
B

(°o V2 I

271 Q I

2

2 In __

1

(i34)

De versterking per trap bij een totale bandbreedte B wordt dan
volgens (131) en (134):
4
5
22/”V =
I
(135)
2 71B C
In fig. 70 is met de kromme f weer het verloop van v als functie van n
aangegeven voor SI(2tcB C) = 1. Deze kromme heeft dus alleen be
tekenis voor even waarden van n. Uit de krommen e en f van fig. 70
blijkt duidelijk, dat door het paarsgewijs kritisch verstemmen (en ver
groten van de kwaliteitsfactor) van de kringen een aanmerkelijke winst
in versterking bij een bepaalde bandbreedte kan worden verkregen.
Nog groter wordt echter de winst, wanneer men de verstemming van
de kringen zodanig instelt, dat in de totale resonantiekromme twee
toppen ontstaan. We zullen dit aanduiden als overkritische verstemming
(fig- 71c).
.
Beschouwen we eerst twee versterkertrappen met kringen, die zo ver
zijn verstemd, dat de versterking bij de toppen in de resonantie
kromme een factor V2 groter is dan in het midden, dan moet hiervoor
analoog met (115)
1

P, — ~Q (l + V2)

(136)

zijn. De bandbreedte is dan gegeven door dezelfde formule als die
van een overkritisch gekoppeld bandfilter:
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B

2^aVl+ V3

(i37)

(Ook hierbij dient men weer in het oog te houden, dat B de band
breedte per twee trappen is.) De versterking per trap bij de frequentie,
waarop het midden van de resonantiekromme ligt, bedraagt:
1

5^
v = SR —=^z
(138)
w0 C V4 + 2 V2
Vi + Pv2 Q2
Hebben we weer n versterkertrappen (n even), die alle paarsgewijs
over dezelfde frequentie-afstand zijn verstemd, dan mag bij de toppen
in de resonantiekromme van ieder paar de versterking een factor
J/ 22/n = |/2 groter zijn dan bij het midden van de resonantiekromme,
1

daar in de toppen a„ =

7^- is. Uit (129) is te berekenen, dat hiervoor de
V2
verstemming van beide kringen ten opzichte van het midden zodanig
moet zijn, dat

/»V =-Q-(a l/n + ]

2

2/n

-1)

(i39)

Uit (129) en (139) berekent men voor de breedte van de frequentieband:
B =

0) o

2 7tQ

3 ]/2 2ln — I + |/2 2'/n (2 2 n -1)

(140)

Voor de versterking per trap bij een totale bandbreedte B vinden we
nu uit (138), (139) en (140):
v—

2 tl B C

1—2

—2 n

(141)

In fig. 70 is met de kromme g weer v als functie van n aangegeven. Ook
hier heeft dus de kromme alleen betekenis voor even waarden van n.
Vergelijken we fig. 68 met fig. 70, dan blijkt, dat bij een bepaalde
bandbreedte de grootste versterking kan worden verkregen met overkritisch verstemde kringen. Hierbij is echter aangenomen, dat in beide
gevallen de kringcapaciteiten even groot zijn. Wanneer men ter ver
mindering van de invloed van ongewenste capaciteitsvariaties niet
beneden een bepaalde capaciteit wil gaan, zal dit in de regel wel
ongeveer het geval zijn. Wordt echter de versterking tot het uiterste
opgevoerd door als kringcapaciteit uitsluitend de buiscapaciteiten te
laten dienen, dan zullen de capaciteiten van de bandfilterkringen
kleiner zijn dan die van de enkelvoudige kringen, daar deze laatste de
uitgangscapaciteit van de voorafgaande én de ingangscapaciteit van de
volgende buis bevatten, terwijl bij een bandfilter deze capaciteiten
ieder tot slechts één van de beide kringen behoren. Rekent men de
genoemde capaciteiten eenvoudigheidshalve gelijk, dan zullen de
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kringcapaciteiten van het bandfilter ongeveer de helft zijn van die van
de enkelvoudige kringen. In dit geval is dus bij het gebruik van bandfilters de waarde van 5/(2 tz B C) tweemaal zo groot. Uit fig. 68 en 70
blijkt nu, dat men met overkritisch gekoppelde bandfilters, en zelfs
met eenzijdig gedempte kritisch gekoppelde bandfilters, bij eenzelfde
aantal trappen, een grotere versterking kan verkrijgen dan met over
kritisch verstemde kringen.
Behalve de versterking, die bij een bepaalde bandbreedte kan worden
verkregen, spelen bij de keuze tussen de verschillende schakelingen
vaak nog andere factoren een rol. Zo kan het van belang zijn om na
te gaan, in welke mate signalen met frequenties buiten de doorgelaten
frequentieband worden onderdrukt. Een duidelijk beeld hiervan krijgt
men door de resonantiekromme te tekenen, die bij een bepaalde band
breedte met verschillende schakelingen kan worden verkregen. In
fig. 72 zijn de resonantiekrommen getekend voor een versterker met
4 trappen voor de schakelingen, die bij de verschillende krommen zijn
aangegeven. Aangenomen is, dat in alle gevallen de bandbreedte
dezelfde is. (Dit wordt dus bereikt, door in de verschillende schake
lingen de kwaliteitsfactoren van de kringen verschillend te kiezen.)
Horizontaal is uitgezet de verhouding van de frequentie-afstand
1 ƒ — . ic< 2 71, tot de halve
------- •" Qf
bandbreedte, 1/2 B. Hierdoor
1
1/2 B
zijn deze krommen voor alle
waarden van de bandbreedte
bruikbaar.
Fig. 72 toont, dat met over
kritisch gekoppelde band oC
filters de sterkste onder
drukking van storende sig
nalen wordt bereikt. Dat dit
bij het gebruik van band
filters beter is dan bij toe
lO
passing van verstemde krin
gen is te begrijpen uit het
feit, dat men bij een bepaald
20
aantal versterkertrappen bij
30
bandfilters tweemaal zoveel
40
trillingskringen gebruikt als
bij verstemde kringen. De
60
belangrijkste verbetering, die
lOO
men met overkritisch gekop
pelde bandfilters t.o.v. kri Fig. 72. Resonantiekromme voor vier vertisch gekoppelde verkrijgt, sterkertrappen, uitgerust met verschillende
ontstaat door het feit, dat schakelingen. De kwaliteitsfactoren van de
zijn zodanig gekozen, dat de band
men bij een bepaalde band kringen
breedte B in alle gevallen dezelfde is (slechts
breedte bij overkritische kop de helft van de resonantiekrommen is ge
tekend).
peling kringen met een
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grotere kwaliteitsfactor kan toepassen. Daar men, zoals in het voor
gaande werd afgeleid, bij een bandfilter, waarvan men slechts één
der kringen dempt, dezelfde resonantiekromme kan verkrijgen als bij
een bandfilter met even sterk gedempte kringen, gelden de bandfilterkrommen in fig. 72 voor beide gevallen. In het algemeen zal men één
zijdige demping verkiezen, omdat hiermede een grotere versterking
kan worden verkregen.
Behalve voor de onderdrukking van storende signalen is de vorm van
de resonantiekromme buiten de van belang zijnde frequentieband bij
gevoelige ontvangers en versterkers ook nog van belang voor het
ruisen (zie hfdst. VIII). Terwijl de frequenties van de signaalspanningen binnen de doorgelaten frequentieband liggen, is het geruis,
dat in de eerste versterkertrappen ontstaat, opgebouwd uit wissel
spanningen met frequenties, die in het gehele frequentiespectrum
regelmatig zijn verdeeld. Indien men dus de signalen met frequenties
buiten de benodigde band beter onderdrukt, zal ook de effectieve
ruissparining aan de uitgang van de versterker klein zijn, dus de ver
houding van het gewenste signaal tot het geruis groter. In dit opzicht
is dus ook het gebruik van bandfilters te prefereren boven dat van
verstemde kringen.
Zoals we reeds op blz. 385 beschreven kan bij het gebruik van een
overkritisch gekoppeld bandfilter een veel vlakker verloop van de top
van de resonantiekromme worden verkregen door in één der andere
trappen van de versterker een enkelvoudige trillingskring toe te passen.
Hebben de beide kringen van het bandfilter een kwaliteitsfactor Q,
dan dient de kwaliteitsfactor Qk van de enkelvoudige kring te vol
doen aan vergelijking (m). Is het bandfilter eenzijdig gedempt
(kwaliteitsfactor Q1; koppelfactor /q), dan wordt de gunstigste kwali
teitsfactor Qk van de enkelvoudige kring gegeven door
Qk _ 1 /4&i2 Qi2 —2
Q1 ' = V 4&i2 Q12— 1

(142)

Ook bij gebruik van twee enkelvoudige, overkritisch verstemde kringen
kan men, door in een andere versterkertrap een op het midden van
de frequentieband afgestemde kring te gebruiken, een vlak verloop
van de top van de resonantiekromme verwezenlijken. We krijgen dus
dan een combinatie van drie versterkertrappen, waarvan er twee zijn
uitgerust met verstemde kringen (kwaliteitsfactor Q, dubbele relatieve
verstemming /?v) en de derde met een op het midden van de frequentie
band afgestemde kring. Analoog met (m) dient nu de kwaliteits
factor Qk van deze laatste kring te voldoen aan

Qk_ V fiv2 Q2—1
Q

3/?vQ

(143)

Natuurlijk zijn nog vele andere combinaties van de hierboven be
schreven schakelingen mogelijk. Zo kan men bv. bij gebruik van vier

t

V.C.6-7

401

versterkertrappen hierin enkelvoudige kringen toepassen, die paars
gewijze ten opzichte van het midden van de frequentieband zijn
verstemd, doch waarbij de grootte van deze verstemming voor beide
paren verschillend is. Bij gebruik van enige bandfilters kan men de
kwaliteitsfactoren en de koppelingsfactoren verschillend kiezen, zodat
de toppen in de resonantiekrommen bij verschillende frequenties
liggen. Ook op deze wijze zijn resonantiekrommen te verwezenlijken,
die het ideaal, een vlak verloop binnen de frequentieband, goed be
naderen. De berekening aan dergelijke schakelingen verlopen geheel
analoog met de hierboven behandelde voorbeelden.
7. Versterkerschakelingen voor zeer hoge frequenties
In hfdst. IV.K hebben we reeds vermeld, dat het gebruik van „normale'"
buizen bij hoge frequenties tot moeilijkheden aanleiding geeft en bij
zeer hoge frequenties zelfs onmogelijk wordt. In aansluiting hieraan
werden enkele huistypen beschreven, die speciaal voor het versterken
van spanningen met zeer hoge frequenties zijn ontwikkeld. De be
zwaren, die men ontmoet bij het construeren van versterkers voor zeer
hoge frequenties, vloeien niet alleen voort uit de buizen, ook de
„normale” schakelingen zijn niet, of slechts met zeer speciale maat
regelen, bruikbaar. We zullen thans enkele schakelingen beschrijven,
die bij zeer hoge frequenties voor versterking worden gebruikt.
a. Speciale penthodes voor zeer hoge frequenties
Een der bezwaren, die aan het gebruik van normale buizen verbonden
zijn, is de vermindering van de ingangsweerstand, die een gevolg is
van de zelfinductie van de kathodeleiding. In hfdst. IV.K beschreven
we twee methoden, volgens welke
men buizen heeft geconstrueerd om
aan dit bezwaar tegemoet te komen.
Bij één dezer huistypen heeft men de
o
o
kathode van twee aansluitleidingen
o
o
voorzien (hfdst. IV, fig. 83). In
fig. 73 is een schakeling aangegeven
voor een dergelijke buis. De ingangs#
L«2
(rooster-)kring en uitgangs(anode-)
kring zijn met verschillende kathode1
leidingen verbonden. Bij de anodeX
kring is dit gebeurd door de onder
zijde van de kring via een conden
sator met de desbetreffende kathode
leiding te verbinden. Doordat nu de Fig. 73. Schakeling van een penmet dubbele kathodeleiding.
anodewisselstroom niet meer door de thode
Met Lkx en Lk2 zijn de zelfinducties
kathodeleiding vloeit, die met de van de beide kathodeleidingen aan
gegeven.
roosterkring is verbonden, vindt hierRadiotechnlek II — 26

ris
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door geen vermindering van de ingangsweerstand plaats. Schakelingen,
waarvan hier het principe is geschetst,
worden in de practijk gebruikt tot een
frequentie van ongeveer ioo MHz.

WE

Een andere methode om te voorko
men, dat de anodewisselstroom door
de toevoerleiding naar de kathode
Fig. 74. Schakeling van een vloeit, is het gebruik van een balans
balanspenthode als hoogfrequent- schakeling. Worden de beide elecversterkerbuis.
trodensystemen, die hiervoor nodig
zijn, tezamen in een ballon geplaatst,
dan kunnen de beide kathodes tezamen via één leiding met een aansluitpen worden verbonden. Daar de anodewisselstromen van de beide
systemen in tegenfase zijn, vloeit door deze gemeenschappelijke kathodeleiding geen anodewisselstroom, zodat deze oorzaak van de vermindering
van de ingangsweerstand grotendeels is opgeheven. Een balans
schakeling met een dubbele penthode (zie schema fig. 74), wordt in
de practijk gebruikt tot een frequentie van ongeveer 300 MHz.
b. Triodes in roosterbasisschakeling
Aan het gebruik van penthodes bij zeer hoge frequenties zijn nog ver
schillende bezwaren verbonden, ook al worden de hierboven genoemde
maatregelen genomen om de nadelige gevolgen van de zelfinductie van
de kathodeleiding te verminderen. Door de betrekkelijk grote afme
tingen van het electrodensysteem zijn de looptijden der electronen
„groot". Op de gevolgen van deze looptijden wezen we reeds in
hfdst. IV.K. Een ander bezwaar tegen het gebruik van een penthode is,
dat het geruis, dat ontstaat tengevolge van kleine onregelmatigheden
in de electronenstroom, bij een penthode sterker is dan bij een triode
(zie hfdst. VIII). Men zou dus eigenlijk bij zeer hoge frequenties liever
een triode willen gebruiken, doch ook hieraan zijn verschillende be
zwaren verbonden. Het voornaamste hiervan is wel, dat bij een triode
de capaciteit tussen rooster en anode altijd vrij groot is (bv. enkele
pF), vergeleken bij die van een penthode, waar deze capaciteit door
het schermrooster en het keerrooster sterk wordt verkleind. In de
meest gebruikelijke (kathodebasis-)schakeling treedt bij een triode
door deze grote capaciteit een sterke terugwerking op. Mede door de
hoge frequentie zijn nu in rooster- en anodeketen slechts kringen met
een kleine resonantieweerstand toelaatbaar (zie formule 113), waar
door de bereikbare versterking beperkt is.
Het genoemde bezwaar van de grote rooster-anodecapaciteit treedt niet
op, wanneer een triode wordt gebruikt in een roosterbasisschakeling
(zie blz. 309). In fig. 75 is het principe van deze schakeling aangegeven. Tussen kathode en rooster is de trillingskring I geschakeld.
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terwijl de kring II in
..... eak
serie met de anodebatterij
(of het plaatspanningsV
— 'a=Iao+Iaw
apparaat) tussen rooster
Lten anode is aangesloten.
i/ a
e»g/
e9k
RI =
Voor het verkrijgen van
T § RD
de negatieve roosterspanI
ning is weer een weer
n
MHt
Rk
stand 7?k aangebracht,
waaraan een condensator
Ck parallel is geschakeld. Fig- 75* Triode als hoogfrequentversterker in
roosterbasischakeling.
De anodestroom 7a vloeit
zowel door de kring I als
door de kring II. De spanningsbron, die de wisselspanning egk op de
kring I levert, zal dus ook een bepaald vermogen moeten leveren. Zoals
uit de figuur blijkt, kan terugwerking van kring II naar kring I thans
alleen geschieden via de capaciteit tussen anode en kathode. Doordat het
rooster zich tussen deze beide electroden bevindt, is deze capaciteit veel
kleiner dan de rooster-kathodecapaciteit of de rooster-anodecapaciteit.
De ingangsweerstand R\ van de buis is gelijk aan het quotiënt van
de rooster-kathodespanning £gk en de anodewisselstroom 7aw. Is S de
steilheid en R{ de inwendige weerstand van de buis, terwijl 7?n de
resonantieweerstand van de kring II voorstelt, dan kunnen we voor
I aw de volgende vergelijking opschrijven:
^aw —

^gk +

^ak

*i'

Daar de wisselspanning £ak tussen anode en kathode gelijk is aan de
som van 7sgk en 7sag, kan men hiervoor ook schrijven:
7 aw =
Bovendien is

(S+^)£gk+^ag

Ri’

g=

7aw 7? n.

Door eliminatie van E^ volgt uit deze beide vergelijkingen:

^aw( + i4ii) = (5 + öIr)%^
of:

n

£gk
~----7aw

Ri+Rll

*+5

(144)

waarin g de versterkingsfactor van de buis is (g = S R{). Is de in
wendige weerstand Ri groot ten opzichte van de resonantieweerstand
7?jj en is de versterkingsfactor g groot ten opzichte van 1, dan nadert
de ingangsweerstand Rl tot i/S.
Volgens formule (144) hangt de ingangsweerstand niet alleen af van.
de eigenschappen van de buis, doch ook van die van de anodekring IL
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De uitgangsweerstand Ru is gelijk aan het quotiënt van de anodewisselspanning £ag en de anodewisselstroom 7aw. Duiden we nu de
resonantieweerstand van de kring I aan met Rj, dan kunnen we de
volgende vergelijkingen opschrijven:
1 avv — ° egk i

ag ,.

= (S + jL) Egk
#gk =

^aw #1*

Door eliminatie van egk volgt hieruit:
•faw (i + S #l + Rl/Ri) — Eag/Ri
of:

Ru ^ #ag/-^aw —Ri + #1 (i -f- g) ....

(145)

Volgens deze formule hangt dus de uitgangsweerstand behalve van de
buis ook af van de ingangskring I.
Om de versterking te berekenen, die met een triode in roosterbasisschakeling is te verkrijgen, denken we ons tussen rooster en kathode
een spanningsbron egk aangesloten. In fig. 76, waar deze schakeling is
weergegeven, zijn ter vereenvoudiging i?k en Ck en de anodebatterij
weggelaten, terwijl de uitgangskring door de weerstand Rjj is voor
gesteld. Voor de anodewisselstroom 7aw vinden we nu uit (144):
1+8
£gk>
Ri + #11
zodat de wisselspanning £ag wordt:
I aw

#ag =/aw Ril = U + ë)

Ri + #11
De bereikte spanningsversterkirtg v wordt dus:

(146)

^gk

(i47)

R11
(148)
Ri + #11
Evenals bij de „normale" (kathodebasis-)schakeling neemt dus de ver
sterking met toenemende waarde van de anodeweerstand 7?n toe.
Voor een zeer grote waarde van 7?n (#11 >> #i) nadert v tot 1 + gDaar de wisselspanningsbron egk een bepaald vermogen moet leveren,
kan hier ook worden gesproken van de verkregen vermogensversterking.
Deze wordt als volgt berekend.
Het in Rn verkregen wisselstroomvermogen W\\ bedraagt:
E*S2
Ru
Bgk2.
Wn
(149)
r-(i+g)2
Rn
terwijl het door de spanningsbron aan de ingangsweerstand R1 [zie
verg. (144)] geleverde vermogen is:
£gk2
1+g
Wl~ Rt
Ri + Rn %2
(15°)
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Fig. 76. Schema ter bereke
ning van de versterking, die
kan worden verkregen met
een triode in roosterbasisschakeling.

V

Fig. 77. Door middel van twee trans
formatoren kunnen de inwendige weer
stand Ra van de spanningsbron en
de belastingsweerstand Ri' aan de
buis worden aangepast.

De vermogensversterking V is dus:

v = —*1 - L1 ± 8) Ril
Wi

Ri + Rn

(151)

Deze vermogensversterking is dus gelijk aan de spanningsversterking.
Voor een zeer grote waarde van Rn {Ru >> R[) nadert dus ook
V tot 1 -f g.
Met het oog op de versterking is het dus gewenst, in de anodeketen
een triilingskring met een zo hoog mogelijke resonantieweerstand op
te nemen. Van deze kring dient dus de kwaliteitsfactor Q (zie
hfdst. III) zo groot mogelijk te zijn. Een grote kwaliteitsfactor gaat
echter gepaard met een smalle frequentieband, waarin een gelijkmatige
versterking plaats vindt. Juist bij zeer hoge frequenties is evenwel
de benodigde frequentieband vaak zeer breed (televisie, radar, ont
vangers voor meerkanalentelecommunicatie). Bij het vergroten van de
kwaliteitsfactor zal men dan ook niet verder kunnen gaan dan met
het oog op de vereiste frequentieband toelaatbaar is.
Met betrekking tot het ingangscircuit kan worden opgemerkt, dat
hier in de regel een spanningsbron zal zijn aangesloten, die een be
paalde inwendige weerstand
heeft, bv. een antenne of een vooraf
gaande versterkertrap. Het grootste vermogen zal worden verkregen,
indien de koppeling tussen deze spanningsbron en de buis zodanig is,
dat een zo groot mogelijk vermogen aan de ingangsweerstand Rx
wordt toegevoerd. In principe kan dit geschieden door een trans
formator met een transformatieverhouding
/Ra

n = } Ri

(152)

In fig. 77 is een dergelijke transformator aan de ingangszijde aan
gegeven. In werkelijkheid worden bij zeer hoge frequenties in plaats
van transformatoren vaak andere schakelingen toegepast, die samen
gesteld worden uit korte stukken transmissieleiding (Lecher-systemen).
De eigenschappen van dergelijke schakelingen komen echter in vele
opzichten met die van transformatoren overeen (zie hfdst. III.D).
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Ook aan de uitgangszijde van de beschouwde versterkertrap kan een
transformator of een daarmede overeenkomende schakeling worden toe
gepast, wanneer het versterkte vermogen aan een bepaalde weerstand
moet worden toegevoerd, bv. de ingangsweerstand Rj' van een volgende
versterkertrap. In fig. 77 is ook hiervoor een transformator aangegeven.
Men zal dus hiervoor steeds de transformatieverhouding m zo hoog
kiezen als met het oog op de vereiste bandbreedte mogelijk is.
Om de afschermende werking, die het rooster tussen anode en kathode
uitoefent, zo goed mogelijk te doen zijn, is het van belang, dat de
zelfinductie van de roosterleiding zo gering mogelijk is. Wanneer
tussen het rooster en aarde een zekere wisselspanning kan staan, wat
bv. door de zelfinductie van de roosterleiding het geval kan zijn, zal
de afschermende werking van het rooster onvolkomen zijn, waardoor
terugwerking en eventueel oscilleren kan optreden. Bij buizen, die
speciaal zijn geconstrueerd voor gebruik in roosterbasisschakeling, zijn
dan ook steeds maatregelen genomen om de zelfinductie van de rooster
leiding zo klein mogelijk te maken. Hiertoe wordt het electrodensysteem zo dicht mogelijk bij de aansluitpennen in de buisvoet ge
monteerd. Bovendien kan men het rooster met meerdere aansluitpennen
verbinden. De verschillende aansluitleidingen naar het rooster zijn
dan parallel geschakeld, zodat de zelfinductie van het geheel kleiner
wordt. Zo is bij de Philips-triode EC 80 het rooster met vier aan
sluitpennen verbonden.

Fig. 78. Rooster van een
buis met schijfvormige elec
troden.

Fig. 79. Schematische voor
stelling van de constructie
van een buis met schijf
vormige electroden. De dub
bel gearceerde gedeelten be
staan uit glas, de overige
uit metaal.

Een nog meer volmaakte afscherming tus
sen anode en kathode heeft men bereikt
door een geheel andere opbouw van het
electrodensysteem. Het rooster is hierbij
uitgevoerd als een platte metalen schijf, in
het midden waarvan zich een gat bevindt,
waarover de roosterdraden zijn gespannen
(fig. 78). De anode en de kathode zijn nu
ter weerszijden van dit rooster opgesteld
(fig. 79). Uiteraard worden de afstanden
tussen de electroden, speciaal tussen ka
thode en rooster, zo klein mogelijk ge
houden (bv. 50 micron). In verband met
hun vorm worden deze buizen vaak aan
geduid als „vuurtorenbuizen" (Engels:
„lighthouse tubes"). In de techniek
der zeer hoge frequenties worden in plaats
van trillingskringen, die uit een spoel en
een condensator bestaan, in de regel korte
transmissieleidingen (Lecher-systemen),
dooskringen of trilholten gebruikt (zie
hfdst. III.D). Speciaal hierbij zijn buizen
met schijfvormige electroden zeer geschikt
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om schakelingen met uiterst korte ver
bindingen te kunnen construeren, die
gebruikt kunnen worden tot zeer hoge
frequenties (bv.1000 MHz). In fig. 80
is als voorbeeld het principe ge
schetst, waarop een triode, als hier is
beschreven, kan worden gebruikt met
twee coaxiale Lecher-systemen (zie Fig_ 8o. Gebruik van de buis met
hfdst. III.D). Van de drie coaxiale ge- schijfvormige electrodenaansluitinleiders a, b en c vormen a en b te- gen als hoogfrequentversterker met
zamen een Lecher-systeem, waarvan fw5f coaxiale Lecher-systemen. De
1
1
,
. ,
,
kathode K, het rooster g en de
de werkzame lengte kan worden inge- anode A zijn door middel van veren
steld met de kortsluitzuiger Kr Van in contact gebracht met de cohet tweede Lecher-systeem,dat wordt axiale geleiders a, b, c, waarvan
gevormd door de geleiders b en c, kan a en b' resp- b ,.en ..c Lecher3
1
1 ®
,
. 1 1 systemen vormen, die zijn voorzien
de werkzame lengte worden mgesteld van verschuifbare zuigers Kl en K*.
door de zuiger K2. Zoals uit de figuur De te versterken spanning wordt
blijkt, is het eerstgenoemde systeem aangesloten aan het lusje Lu terwijl
geschakeld tussen rooster en kathode, de versterkte spanning wordt ver
kregen aan het lusje L2.
terwijl het door b en c gevormde
systeem zich tussen anode en rooster
bevindt. Om te voorkomen, dat de beide kortsluitzuigers Kx en K2 de
roosterspanning en de anodegelijkspanning kortsluiten, zijn deze ge
tekend ais twee van elkaar geïsoleerde delen, waarvan echter de
onderlinge capaciteit zo groot is gedacht, dat de zuigers voor wissel
spanningen met de hier beschouwde zeer hoge frequenties een ver
waarloosbaar kleine impedantie hebben. Afstemming van ingangs- en
uitgangskring vindt plaats door verschuiving van de kortsluitzuigers.
De koppeling van de beide kringen met andere schakelelementen
geschiedt in de regel inductief door middel van spoeltjes, die uit
slechts één winding bestaan en hierdoor de vorm hebben van een
lusje, zoals in de figuur met L1 en L2 is aangegeven. Op verdere
constructieve bijzonderheden zullen we hier niet ingaan.
Naarmate de frequentie hoger wordt, worden de afmetingen van de
gebruikte kringen (Lecher-systemen, dooskringen of trilholten) kleiner.
Hierdoor ontstaan vaak constructieve moeilijkheden; om deze te ont
gaan worden bij buizen, die zijn ontworpen voor gebruik bij fre
quenties van bv. 3000 MHz en hoger, wel trilholten in de buis aan
gebracht. Deze buizen zijn dan uiteraard slechts geschikt voor gebruik
bij één bepaalde frequentie.
c. Inhaalbuizen
In hfdst. IV.K.5 bespraken wij reeds een huistype, waarvan de werking
berust op het feit, dat de electronen een zekere tijd nodig hebben om
van de kathode de anode te bereiken. Doordat men aan de electronen een
periodiek variabele snelheid geeft, worden de „langzame" electronen
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Fig. 81. Schakeling van een
inhaalbuis (snelheidsmodulatie
buis, looptijdbuis) als hoogfrequentversterker. Tussen de
roosters gx en g2 is de doos
kring I aangesloten, terwijl de
dooskring II met de roosters
g3 en g, is verbonden. De te
versterken spanning wordt aan
gesloten aan het lusje L„ terwijl
de versterkte spanning aan het
lusje Lo wordt verkregen.

door de „snelle" ingehaald, waardoor
in de electronenstroom verdichtingen en
verdunningen ontstaan. Zoals in fig. 85
uit hfdst. IV is geschetst, bevat een derge
lijke inhaalbuis (snelheidsmodulatiebuis,
looptijdbuis) vier roosters. Vaak bestaan
deze „roosters" slechts uit een plaatje,
waarin zich een gat bevindt, waardoor
de electronenstroom zich als een smalle
bundel beweegt.

In plaats van een trillingskring, die
uit een spoel en een condensator be
staat, wordt tussen ieder roosterpaar
in de regel een dooskring aangebracht.
In fig. 81 zijn deze dooskringen met I
en II aangegeven. Men kan deze be
schouwen als trillingskringen, waarvan
de condensator hoofdzakelijk bestaat uit
de beide roosters en de spoel uit de boven-, buiten- en onderwand.
De ingangskring I is inductief gekoppeld met een lusje Llt waaraan
de te versterken spanning wordt aangesloten. Wanneer nu de kring I
door de te versterken spanning in trilling wordt gebracht, ontstaat
tussen de roosters gl en g2 een wisselspanning. De periodieke ver
dichtingen en verdunningen in de anodestroom passeren de roosters
g3 en g4 en induceren tussen deze roosters een wisselspanning, die de
kring II in trilling brengt. In deze kring bevindt zich het lusje L2,
waarin de versterkte spanning wordt verkregen.

D
REGELING VAN DE VERSTERKING
Bij de meeste versterkerschakelingen wordt geëist, dat de versterking
tussen bepaalde grenzen kan worden geregeld. Hierbij dient men onder
scheid te maken tussen een regeling, waarmede de versterking naar
verkiezing op een gewenste waarde kan worden ingesteld, en een rege
ling, die automatisch dient te geschieden. In het eerste geval zal steeds
een mechanisch beweegbaar onderdeel, doorgaans een spanningsdeler
of regelweerstand worden gebruikt; voor automatische regeling daar
entegen worden mechanisch bewegende delen zoveel mogelijk vermeden.
Voor een naar verkiezing instelbare regeling (handsterkteregeling) zijn
verschillende voor de hand liggende schakelingen in gebruik. Men
kan bv. de roosterwisselspanning aan één van de buizen toevoeren via
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een regelbare spanningsdeler. In fig. 82 is een zodanige regeling aan
gegeven vóór de eerste buis van een versterker. Bij zeer gevoelige
versterkers, die dus zeer kleine wisselspanningen moeten versterken,
wordt de versterking bij voorkeur niet vóór de eerste versterkertrap
geregeld, daar in dit geval bij het „terugregelen” het geruis, dat in de
eerste buis ontstaat (zie hfdst. VIII), ten opzichte van de te versterken
spanning relatief sterker wordt. In dit geval wordt dus de sterkteregelaar in de tweede of derde versterkertrap aangebracht.
In radio-ontvangtoestellen is de algemeen gebruikelijke methode voor
de sterkteregeling om de lekweerstand van de diodedetector als regel
bare spanningsdeler uit te voeren en met behulp hiervan de laagfrequente wisselspanning aan het rooster van de eerste (meestal de
enige) laagfrequentversterkerbuis te regelen. In fig. 83 is het ge
bruikelijke schema hiervoor aangegeven. Verdere bijzonderheden hier
omtrent worden behandeld in Deel 3, hfdst. IV.
Een andere mogelijkheid om de versterking te variëren bestaat in
het regelen van de steilheid van één of
meer buizen. Hiervoor worden buizen
gebruikt, waarbij de steilheid door mid
del van de negatieve roosterspanning kan
worden gewijzigd (zie hfdst. IV.H). Men
kan van de buizen óf de negatieve roos
terspanning óf de positieve kathodespanning regelen.
In fig. 84 is een handsterkteregeling
aangegeven, waarbij de kathodespanning
wordt gevarieerd met behulp van een
spanningsdeler, die aan een positieve
spanning is aangesloten. Men kan na Fig. 82. Regeling van de ver
met een variabele span
tuurlijk ook volstaan met een in de sterking
ningsdeler voor de eerste verkathodeleiding opgenomen variabele
sterkerbuis.
weerstand (fig. 85), doch wanneer de
buis op een zeer kleine steilheid moet
kunnen worden ingesteld, is deze me
thode minder geschikt. Immers bij een
geringe steilheid is ook de anodestroom
zeer klein, terwijl de negatieve rooster
4
spanning (in dit geval positieve kathode
spanning) groot is. De weerstand Rk
1
dient dus zeer groot te zijn en tot een
T
kleine waarde geleidelijk te kunnen
worden gevarieerd, wat meestal moeilijk
Fig. 83. De meest gebruikelijke
is te verwezenlijken.
in ontvangtoe
Het zal ook duidelijk zijn, dat op de in sterkteregelaar
stellen. De lekweerstand van de
fig. 85 aangegeven wijze een regeling detectiediode is als variabele
spanningsdeler uitgevoerd.
tot de anodestroom practisch nul is,
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Fig. 84. Regeling van de steil
heid van een penthode door
variatie van de positieve kathodespanning met behulp van
een variabele spanningsdeler
tussen een positieve spanning
en aarde.

Fig. 85. Regeling van de steil
heid van een penthode met be
hulp van een variabele weer
stand in de kathodeleiding. Op
deze wijze is een regeling tot
een steilheid en anodestroom
nul practisch niet mogelijk.

niet is te verwezenlijken, terwijl dit wel mogelijk is met de schakeling
van fig. 84.
Een buis met variabele steilheid wordt ook steeds gebruikt, wanneer
een automatische regeling van de versterking wordt toegepast, zoals
het geval is met de automatische sterkteregeling in ontvangers. In dit
geval wordt steeds een variabele negatieve spanning aan het rooster
toegevoerd. Ook hierover worden nadere bijzonderheden vermeld in
Deel 3, hfdst. IV. I.
Tenslotte willen we er nog op wijzen, dat in bepaalde schakelingen
bij het gebruik van buizen met variabele steilheid moeilijkheden
kunnen ontstaan door het feit, dat bij het variëren van de negatieve
roosterspanning de ingangsweerstand en de ingangscapaciteit van een
buis een wijziging ondergaan. Het grootste bezwaar wordt meestal
ondervonden van de veranderde ingangscapaciteit. Bij de meeste nor
male buizen bedraagt de variatie in de ingangscapaciteit, die bij het
regelen optreedt, ongeveer 1 pF, en wel wordt deze capaciteit kleiner
bij vermindering van de steilheid. Worden in de versterker trillingskringen gebruikt met een zeer kleine afstemcapaciteit (versterkers voor
spanningen in brede frequentiebanden, zie blz. 389 e.v.), dan kunnen
de kringen bij het „terugregelen” van de steilheid van de buizen
zodanig worden verstemd, dat de frequentiekarakteristiek in ontoe
laatbare mate wordt gewijzigd. Men kan hiermede natuurlijk rekening
houden door de kringen, die worden gevolgd door buizen, waarop
wordt geregeld, met een niet te kleine afstemcapaciteit te construeren.
Een ander middel, dat wel wordt toegepast, is het opnemen in de
kathodeleiding van een weerstand, waaraan geen condensator is parallel
geschakeld. Zoals op blz. 353 werd aangetoond, wordt door een derge-
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lijke weerstand de ingangsweerstand van een buis groter. Een meer
volledige berekening dan daar is weergegeven leert, dat daarbij tevens
de ingangscapaciteit kleiner wordt en minder varieert bij het regelen
van de steilheid van de buis. Neemt men bv. in de kathodeleiding
een weerstand van 100 a 150 Q op, die niet is overbrugd door een
condensator, dan wordt bij de meeste normale buizen de variatie in de
ingangscapaciteit van ongeveer 1 pF gereduceerd tot ongeveer 0,3 pF.
Natuurlijk wordt ook de effectieve steilheid van de buizen door deze
maatregel verminderd; men zal dus hier, zoals veelal in de tech
niek het geval is, de voordelen en nadelen tegen elkaar moeten afwegen.

VI. DETECTIE
A
DETECTIE VAN TRILLINGEN MET
AMPLITUDEMODULATIE
In hoofdstuk II hebben we gezien, dat een gemoduleerde trilling
geschikt is om laagfrequente signalen per radio over te brengen. Nu
rijzen vanzelf drie belangrijke vragen:
ie. Hoe maakt men in de zender zo'n gemoduleerde trilling?
2e. Hoe komt deze trilling van de zender naar de ontvanger?
3e. Hoe wordt in de ontvanger de modulerende laagfrequente trilling
weer te voorschijn gebracht?
De eerste vraag wordt beantwoord in Deel 4; de tweede vraag in
hoofdstuk IX; de laatste vraag, die het gemakkelijkst kan worden be
antwoord, willen we thans onder het oog zien.
Het weer te voorschijn brengen van de modulerende laagfrequente
trilling uit de gemoduleerde hoogfrequente trilling noemt men detectie.
Hiervoor kan men verschillende methoden toepassen: diodedetectie,
roosterdetectie en anodedetectie. Hiervan is diodedetectie de oudste, de
eenvoudigste, tegenwoordig in omroepontvangers de meest gebruikelijke
en in de regel ook de beste. Dit neemt niet weg, dat in bepaalde ge
vallen een der andere methoden de voorkeur kan verdienen en dan ook
wordt toegepast. Vóór de toepassing der diodedetectie gebruikte men
nog de kristaldetectie, die eigenlijk ook diodedetectie was.
Eerst willen we de detectie van een trilling met amplitudemodulatie
bespreken; daarna die van een trilling met frequentiemodulatie.
1. Diodedetectie
a. De diode
Zoals in hfdst. IV is besproken, bestaat een diode uit een gewoonlijk
cilindervormige anode en een in de regel indirect verhitte kathode,
die in de as van de anode is geplaatst, omhuld door een luchtledige
glazen ballon. Uit de verhitte kathode ontsnappen electronen, die,
indien de anode een positieve spanning heeft ten opzichte van de
kathode (fig. 1), door de anode worden aangetrokken en door de
keten, die uitwendig tussen anode en kathode is aangebracht, naar de
kathode terugvloeien. Daar electronen negatief geladen deeltjes zijn,
vloeit de (positieve) electrische stroom in de omgekeerde richting,
dus zoals in fig. 1 door de pijl wordt aangeduid. Bij toenemende
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Fig. i.
Schakeling van een diode.

Fig. 2. Za-Va-karakteristiek
van een diode.

positieve anodespanning stijgt de anodestroom tot de verzadigingsstroom is bereikt. Is de anode negatief ten opzichte van de kathode,
dan worden de electronen door de anode afgestoten en vloeit er geen
stroom door de diode en het uitwendige circuit.
De electronen, die uit de kathode ontwijken, treden uit met een
zekere snelheid, die niet voor alle electronen dezelfde is en die voor
de snelste hiervan voldoende is om tegen een kleine negatieve anode
spanning in toch nog de anode te bereiken. Dit heeft tot gevolg,
dat er reeds bij een kleine negatieve anodespanning een stroom vloeit.
De anodestroom /a verloopt als functie van de anodespanning bv.
zoals in fig. 2 is aangegeven. Bij negatieve anodespanning is 7a echter
zo klein, dat deze in vele practische gevallen weinig invloed heeft
op de detectie. Bij niet te grote positieve anodespanning wijkt de
7a-l^a-karakteristiek weinig af van een rechte lijn. De positieve anode
spanning wordt bij gebruik als detector in de regel niet zo groot,
dat het gebied van de verzadigingsstroom wordt bereikt. Daarom
willen we de 7a-Ka-karakteristiek voorlopig benaderen door een rechte
lijn door de oorsprong, zoals in fig. 3 is aangegeven.
6. Detectie van een ongemoduleerde trilling
In een ontvanger wordt de diodedetector gewoonlijk geschakeld zoals
in fig. 4 is aangegeven. De ontvangen trilling, die in de regel eerst is
versterkt, veroorzaakt een hoogfrequente wisselspanning V1 tussen de
uiteinden a en b van een afgestemde kring L Cx. Tussen de punten
b en d zijn een condensator C2 en een weerstand R1 parallel geschakeld;
a is met de anode, d met de kathode van de diode verbonden.
We willen eerst nagaan, wat er gebeurt, indien de ontvangen trilling V1
ongemoduleerd, sinusvormig is.
In fig. 5 stelt kromme 1 de sinusvormige spanning V1 voor. Zolang
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de kromme boven de as ligt, is het punt a positief ten opzichte van
het punt b; als de kromme beneden de as ligt, is a negatief ten op
zichte van b. We onderstellen, dat op het ogenblik t = o de spanning
V1 begint te werken. De anodespanning wordt eerst positief, waardoor
een anodestroom gaat vloeien. De electronen bewegen zich in de
diode van de kathode naar de anode en vervolgens langs a, door de
kring L C1 naar b. Een gedeelte IY van de electronenstroom vloeit
door de weerstand Rx en veroorzaakt tussen de uiteinden van RY een
spanning lx • Rv De negatieve electronen vloeien van b naar d; de
positieve electrische stroom vloeit dus in omgekeerde richting, dus
van d naar b. Het uiteinde b wordt dus negatief ten opzichte van het
uiteinde d. Het andere gedeelte h van de electronenstroom vloeit
naar de condensator C2 en laadt deze op. Daar Rx en C2 parallel ge
schakeld zijn, is de verdeling van de anodestroom /a in de twee delen
IY en I2 zodanig, dat steeds de spanning van C2 dezelfde is als die
over Rv Deze spanning is in fig. 5 voorgesteld door het gedeelte OA
van de lijn 2. De spanning tussen anode en kathode is de som van
de spanning V2 van C2 en Vlt beide met het juiste teken genomen.
Zo is op het tijdstip tY de bijdrage van VY gelijk aan pr, de bijdrage
van V2 gelijk aan pq, doch met het tegengestelde teken genomen. De
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Fig. 3. Benadering van de Ia-Vakarakteristiek van een diode door een
rechte lijn.
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Schakeling van een diodedetector.
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Fig. 5. Voorstelling van de spanningen Vx (kromme 1) en V2 (kromme 2)
van fig. 4 als functie van de tijd gedurende de eerste paar perioden van de
wisselspanning Vx.
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algebraïsche som dezer spanningen is dus gelijk aan qr (de anode
positief te'n opzichte van de kathode). Op het ogenblik t2 is V2 even
groot als, doch tegengesteld gericht aan de spanning V1 en is de
totale anodespanning nul geworden. De anodestroom houdt dus op te
vloeien. V1 daalt nu verder tot nul en wordt daarna negatief. C2 wordt
niet verder opgeladen, doch ontlaadt zich gedeeltelijk over Rx. V2
daalt langzaam, daar C2 en Rx beide groot zijn en wordt nu voor
gesteld door het gedeelte AB van kromme 2. Op het ogenblik t3 wint
V1 het weer van V2 en wordt de resulterende anodespanning weer
positief. Er vloeit dus weer anodestroom; C2 wordt weer verder op
geladen, nu tot een iets hogere spanning dan in het eerste deel van de
periode; V2 verloopt zoals aangegeven door het gedeelte BD van
kromme 2, totdat op het ogenblik t4 de positieve spanning V1 daalt
beneden de negatieve spanning V2 van C2 en de anodestroom weer
ophoudt te vloeien. Dit proces herhaalt zich, tot na betrekkelijk korte
tijd C2 gedurende het ene deel van de periode evenveel lading er bij
krijgt als gedurende het andere deel der periode door de weerstand R1
weglekt, waarbij dus V2 gedurende het ene deel der periode evenveel
stijgt als gedurende het andere deel der periode daalt (fig. 6).
De spanning over de weerstand Rl is dezelfde als de spanning van
de condensator C2, voorgesteld door de gebroken lijn 2. De stroom
door Rx is hiermee evenredig, kan dus ook door deze zelfde lijn 2
worden voorgesteld, vloeit dus steeds in dezelfde richting (van d
naar b, fig. 4) en bestaat uit een gelijkstroomcomponent, nl. de ge
middelde waarde Igem van deze stroom, voorgesteld door de hori
zontale stippellijn 3, en een niet-sinusvormige wisselstroomcomponent.
Men neemt in de practijk de waarden van C2 en R1 zo groot, dat de
spanning V2 tijdens iedere periode slechts zeer weinig varieert, zodat
de hoogfrequente wisselstroomcomponent van de stroom door Rx zo
klein is, dat men deze in de regel kan verwaarlozen.
De resulterende anodespanning is de som van de wisselspanning Vx
en de negatieve spanning V2 en is dus gelijk aan het verschil der
krommen 1 en 2 van fig. 6, dus verloopt zoals in fig. 7 is aangegeven.
Deze figuur is verkregen door de ordinaten van kromme 1 van fig. 6,
gemeten vanaf de gebroken lijn 2, uit te zetten.
In fig. 8 is de
karakteristiek van fig. 3 nog eens uitgezet,
naar beneden de anodespanning volgens fig. 7 (90° gedraaid) en in
het rechter deel der figuur de anodestroom als functie van t. De
gelijkspanning V2 is iets kleiner dan de maximale waarde van de hoog
frequente spanning Vx. De toppen van deze spanning komen juist iets
verder dan het punt, waar Vz = o en /a = o. De gemiddelde waarde
/gem van de stroom, die iedere periode slechts gedurende korte tijd
vloeit, is aanzienlijk kleiner dan de maximale waarde van de stroom
en is zo groot, dat /gem • Rx = V2. De wisselstroomcomponent van 7a
vloeit practisch geheel door C2, doch veroorzaakt slechts een ver
waarloosbaar kleine wisselspanning over C2, indien C2 voldoende
groot is (dus voor deze frequentie een kleine impedantie bezit).
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Fig. 6. Als fig. 5, doch lange tijd nadat V1 is
begonnen te werken. De gebroken lijn 2 stelt
tevens de stroom door Ry voor; de stippellijn 3
geeft de gemiddelde waarde van deze stroom aan.
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Fig. 7. Voorstelling van de spanning Va tussen
anode en kathode van de diode in fig. 4.
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Fig. 8. Anodespanning
en anodestroom van de
diodedetector.
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Het practische resultaat van de
detectie van een ongemoduleerde
trilling is dus: een sinusvormige
hoogfrequente spanning veroorzaakt
tussen de punten b en d een gelijk
spanning, slechts weinig kleiner dan
de maximale waarde van de aan
gelegde hoogfrequente spanning.
c. Detectie van een trilling met
amplitudemodulatie

Nu we hebben nagegaan, welke
verschijnselen er optreden, wan
neer een ongemoduleerde trilling
op een diodedetector werkt, is het
Q
P
Fig. 9. Diodedetector voor een eenvoudig te zien, hoe de detectie
signaal met amplitudemodulatie. van een gemoduleerde trilling
Het gewenste laagfrequente signaal plaats vindt.
verkrijgt men tussen P en Q.
De spanning V2 was iets kleiner
dan de amplitude van de hoog
frequente trilling Vv Is V1 gemoduleerd, dan wordt zijn amplitude
afwisselend groter en kleiner, dus wordt V2 ook afwisselend groter en
kleiner en is een afbeelding van deze amplitude. Bij een gemoduleerde
trilling Am (i + m sin q t) sin co t is dus met goede benadering
V2 = Am (i + m sin q t). V2 bestaat dus uit een gelijkspanningscomponent Am en een wisselspanningscomponent Am m sin q t. Deze
laatste component is de laagfrequente trilling, die men door de detectie
wilde verkrijgen. De schakeling volgens fig. 9 levert deze, bevrijd van
de gelijkspanningscomponent. Parallel aan Rr zijn een condensator C3
en een weerstand R2 in serie geschakeld. De weerstand R2 is groot
ten opzichte van Rx; de capaciteit C3 is zo groot, dat voor alle in aan
merking komende modulatiefrequenties zijn impedantie klein is ten
opzichte van R2. Dan heeft de tak R2 C3 wegens de grote waarde van
R2 practisch geen invloed op het detectieproces en verkrijgt men
tussen de uiteinden P en Q van R2 wegens de kleine impedantie van
C3 dezelfde laagfrequente spanning als tussen de uiteinden van R1
en heeft men het beoogde doel bereikt.
In fig. 10 is het verloop der stromen en spanning aangegeven op
overeenkomstige wijze als in fig. 8 voor een ongemoduleerde trilling.
Wordt de amplitude van de gemoduleerde trilling groter, dan dringt
de anodespanning verder in het positieve gebied door, de anodestroom
wordt groter, de gemiddelde waarde van deze stroom dus ook, waar
door de spanning over R1 toeneemt. Wordt de amplitude van de ge
moduleerde trilling kleiner, dan vindt het omgekeerde plaats. De
afstand van de lijn A tot de verticale lijn door O geeft de spanning
over Rx aan; de afstand van de lijn A tot de verticale lijn door P geeft

Hh-pïH

VI.A.i

419

de spanning over R2 aan, dus het beoogde resultaat der detectie; de
afstand van de lijn B tot de lijn A, die gelijk is aan de afstand van de
lijn D tot de lijn A, geeft de momentele amplitude aan van de gemodu
leerde trilling; de lijn E, waarvan de ordinaten worden gemeten in
horizontale richting vanaf de verticale lijn door O, geeft de spanning
aan tussen anode en kathode; de lijntjes F geven de anodestroom aan;
de lijn O geeft de gemiddelde waarde van deze anodestroom aan, ge
middeld over de hoogfrequente perioden, dus de stroom, die door Rt
vloeit en daardoor de spanning V2 veroorzaakt. De gemiddelde waarde
van de lijn G (niet getekend), gemiddeld over de laagfrequente perioden,
dus een rechte lijn, waar de lijn G omheen slingert, geeft de gelijkstroomcomponent van de anodestroom aan. De anodestroom kan dus
worden ontbonden in drie componenten: een gelijkstroomcomponent,
een laagfrequente wisselstroom- en een hoogfrequente wisselstroomcomponent. De eerste vloeit door Rx en wordt door C3 van R2 verwijderd
gehouden. De laatste vloeit in hoofdzaak door C2. De tweede, die de
beoogde laagfrequente spanning moet leveren, vloeit in hoofdzaak
door Rlr voor een klein deel door R2, doch ook voor een deel door C2,
Neemt men nu C2 zo klein, dat voor de modulatiefrequentie q de
impedantie van deze condensator groot is ten opzichte van Rlf dan
is het gedeelte van de laagfrequente component van de anodestroom,
dat zijn weg vindt door C2 en daarmee voor de detectie verloren gaat,
slechts klein. Men is dus in de keuze van C2 aan bepaalde grenzen
gebonden: de impedantie van C2 moet groot zijn voor de betrekkelijk
lage modulatiefrequentie, doch klein voor de betrekkelijk hoge fre
quentie van de gemoduleerde trilling.
Ook als de modulatie van de hoogfrequente trilling niet-sinusvormig
is, is de spanning over R1 een voldoende getrouw beeld van de ampli
tude van de hoogfrequente trilling en verkrijgt men tussen de uit
einden van R., de gewenste laagfrequente spanning.
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Fig. 10. Anodespanning
en anodestroom van een
diodedetector bij detectie
van een trilling met
amplitudemodulatie.
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d. Gewijzigde schakeling van de diodedetector
In plaats van de schakeling volgens fig. na, die dezelfde is als in
fig. 4 aangegeven, wordt wel eens de schakeling volgens fig. nc
toegepast. De verklaring van de werking van beide schakelingen is
vrijwel dezelfde. In plaats van deze verklaring bijna letterlijk te
herhalen, willen we de schakeling van fig. nc uit die van fig. na
afleiden.
Verwisselt men in fig. na de afgestemde kring L Cj en de parallel
schakeling van Ry en C2 van plaats, dan ontstaat de schakeling van
fig. nb. Deze verwisseling heeft geen invloed op de werking van de
detector.
Zoals we hebben gezien, kan men de hoogfrequente wisselstroom
door Ry verwaarlozen; alleen de gelijkstroom door R± speelt een rol.
Daar de weerstand van de spoel L kan worden verwaarloosd ten
opzichte van de weerstand Rv is er practisch geen gelijkspanning aan
wezig tussen de uiteinden van de afgestemde kring. Men kan dus het
linker uiteinde van Rl evengoed met de onderzijde van de afgestemde
kring L C1 verbinden, waardoor de schakeling van fig. nc ontstaat.
De gelijkspanning tussen de uiteinden van Rx is in fig. nc dus de
zelfde als in fig. na. Doch wat de hoogfrequente wisselspanning be
treft is er een verschil. In fig. na was RY voor de hoogfrequente
wisselspanning kortgesloten door C2, zodat tussen de uiteinden van Ri
practisch geen hoogfrequente wisselspanning aanwezig was. In fig. iic
staat echter practisch de gehele wisselspanning van de kring L CL
ook over de weerstand Rv Is de wisselspanning tussen de uiteinden
van de kring L Cl Vmsma>t, dan vloeit door Rx een gelijkstroom,
een weinig kleiner dan Vm/Rlt en een wisselstroom {Vm!RJ sinoj t.
De spanning tussen de uiteinden van Rl is dus de superpositie (d.i.
de som) van een gelijkspanning, een weinig kleiner dan de maximale
waarde van de hoogfrequente wisselspanning en de hoogfrequente
wisselspanning zelf, m.a.w. dezelfde spanning, die aanwezig is tussen
anode en kathode van de diode (fig. 7). Bij een gemoduleerde hoog
frequente spanning komt hier nog bij de laagfrequente wisselspanning
(vergelijk het onderste gedeelte van fig. 10). Het principiële ver
schil tussen de schakelingen van fig. na en fig. iic is dus, dat
in fig. na de spanning over R1 bestaat uit een gelijkspanning en

Fig. 11. Drie verschillende schakelingen voor een diodedetector.
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R2
C2
een laagfrequente wisselspanning,
—IHwlpoQ
Ihterwijl in fig. nc de spanning
over RY bestaat uit een gelijk
>L - -Q ~i^i
Q=r
spanning, een laagfrequente wis
selspanning en een hoogfrequente
OP
wisselspanning.
Fig.
12.
Diodedetector
volgens
fig.
nc,
Bij de schakeling van fig. 1 ia werd
tussen de uitgangsklemmen
de gelijkspanning van de uitgangs- waarbij
P en Q geen gelijkspanning en geen
klemmen P en Q (fig. 9) verwij hoogfrequente wisselspanning, doch
derd gehouden door C3; bij de alleen de laagfrequente wisselspanning
optreedt.
schakeling van fig. 1 ic moet echter
bovendien de hoogfrequente wis
selspanning van de uitgangsklemmen worden verwijderd. Dit kan men
bereiken door de schakeling van fig. 12. De condensator C3 houdt de
gelijkspanning verwijderd van de uitgangsklemmen P en Q; de con
densator C„ die zo groot wordt genomen, dat zijn impedantie voor de
hoogfrequente trilling klein is ten opzichte van R2, zorgt, dat de
hoogfrequente wisselspanning tussen P en Q zeer klein is. De weer
stand R:i geeft een geleidende verbinding tussen P en Q, die in de
practijk in de regel nodig is. C, mag echter niet te groot worden ge
nomen, want zijn impedantie moet voor de laagfrequente wissel
spanning groot zijn ten opzichte van de weerstand i?3 teneinde de
impedantie tussen P en Q niet voor de hoge modulatiefrequenties
merkbaar te verkleinen. C3 moet zo groot zijn, dat zijn impedantie
zelfs voor de laagste in aanmerking komende modulatiefrequenties
klein is ten opzichte van R2 -f R-.iBij de schakeling van fig. na behoefde men geen maatregelen te
nemen om de hoogfrequente spanning van de uitgangsklemmen P
en Q verwijderd te houden. Daarom past men, indien mogelijk, steeds
deze schakeling toe. Is het echter gewenst, één zijde van de weer
stand Rlt één zijde van de kring L Cj en de kathode aan elkaar te
verbinden, dan geeft fig. 12 hiervoor de oplossing.

3

Opgave. Geef een rechtstreekse verklaring van de werking van de
schakeling van fig. 11c op overeenkomstige wijze als de werking van
de schakeling van fig. na is verklaard.
e. Nauwkeuriger berekening van de gedetecteerde spanning
We zijn reeds tot het resultaat gekomen, dat, bij een ongemoduleerde
hoogfrequente trilling, over de weerstand
(fig. 4) een gelijkspanning
ontstaat, een weinig kleiner dan de maximale waarde van de toe
gevoerde hoogfrequente trilling. Thans willen we deze gelijkspanning
nauwkeuriger berekenen.
Hierbij willen we de 7a-Va-karakteristiek weer benaderen door een
rechte door de oorsprong (fig. 13). De steilheid van deze karakteristiek
noemen we S. In het algemeen is S = AIJAV^, een kleine toename

422 VI.A.i
van de anodestroom gedeeld door de bijbehorende toename van de
anodespanning.

d7a _ dh

Nauwkeuriger geformuleerd: S = lim
AVa+o AVa dVa’
Doch daar onze benaderde karakteristiek een rechte lijn is door de
oorsprong, kunnen we hier ook zeggen: 5 = IJVa.
In fig. 13 is de anodespanning voorgesteld op dezelfde wijze als in
fig. 8. Naar beneden is langs de as co t uitgezet, waarbij eenvoudigheidshalve co t is aangeduid door 0. De anodewisselspanning stellen
we voor door V cos 0, zodat het nulpunt van 0 bij A ligt. De cosinus
lijn komt met zijn top in het gebied van de positieve anodespanning.
De waarde van 0, waarbij deze lijn de verticale as door O snijdt,
noemen we cp. De anodegelijkspanning, d.i. de gelijkspanning over de
weerstand Rlf is dus V cos cp. De totale anodespanning is dus
V (cos 6 — cos <p). Er vloeit alleen anodestroom, als deze anode
spanning positief is. Gedurende die tijd is deze stroom:
7a = S V (cos 0 — cos cp);
gedurende de rest van de tijd is de anodestroom nul.
De gemiddelde waarde van deze
stroom duiden we aan door 7a (het is
algemeen gebruikelijk, de gemiddelde
Ia\
waarde van een veranderlijke groot
heid aan te geven door een horizon
taal streepje boven de letter, die
--- l/a
31°
deze grootheid aangeeft). Door de
weerstand R1 vloeit 7a (d.i. de gelijkA--------stroomcomponent van 7a). Door de
condensator C2 vloeit de wisselstroomcomponent, die in dit geval
niet sinusvormig is. Gedurende het
6>J
ene deel van iedere periode vloeit
Fig. 13. Nauwkeuriger voorstelling door Co evenveel electriciteit in de
van de anodespanning van een ene richting als gedurende het overige
diodedetector.
deel der periode in de andere rich
ting. Fig. 14 maakt dit duidelijk. De
lijnen 1 geven de anodestroom aan.
4t
De lijn 2 is op zodanige hoogte
getrokken, dat de beide gearceerde
.7
oppervlakken, gelijk zijn. OR geeft
dus de gemiddelde waarde van de
0 Q
T
2tc----O
TT
anodestroom aan. Ook kan men
Fig. 14.
zeggen, dat het oppervlak OPQ ge
De anodestroom (kromme 1) en de lijk is aan het oppervlak van de
gemiddelde waarde (d.i. de gelijkstroomcomponent) van deze stroom rechthoek ORST. Wie bekend is
met de integraalrekening zal inzien,
(de horizontale rechte lijn 2).
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?
dat het oppervlak van de figuur OPQ gelijk is aan ƒ 7a dO. De hoogte
o
OR van de rechthoek ORST, d.i. 7a, is gelijk aan dit oppervlak ge
deeld door OT, dus:
<p

h=
I
71

(p

~ f lzdO = ~SV f (cos 0- cos cp) d 0

- S V sin 0 — 0 cos (p

<P

I
71

S V (sin cp — cp cos cp).

Deze gelijkstroom vloeit door R1 en veroorzaakt de gelijkspanning:
S V RY (sin cp — (f cos cp) = V cos cp.
Hieruit leidt men gemakkelijk af:
71

SR 1

tg rp - cp.

Zijn dus 5 en R1 gegeven, dan vindt men hieruit de hoek cp. Men
bedenke hierbij, dat cp moet worden uitgedrukt in radialen, niet in
graden, Rx in Q, S in A/V. Heeft men op deze wijze cp gevonden, dan
volgt daaruit V cos cp, de gelijkspanning over RY en V (1 — cos cp),
de maximaal optredende positieve anodespanning.
Wij willen dit resultaat toepassen op enkele practische gevallen.
Bij de in ontvangtoestellen gebruikelijke dioden is 5 ongeveer 0,5 a
1 mA/V. Rx neemt men gewoonlijk 0,1 a 0,5 MD. Met behulp van een
sinustafel stelt men de volgende tabel samen. In de laatste kolom is
aangenomen, dat de amplitude V van de wisselspanning 10 V bedraagt,
dus de effectieve waarde ruim 7 V. Op een na de laatste kolom geeft
voor dit geval de gelijkspanning over 7^; de laatste kolom geeft de
maximum-waarde van de positieve anodespanning. Gemakshalve is cp
omgerekend in graden.

S (A/V)

R\ (G)

<7

V cos cp

V (1 — cos cp)

9,65 v
9,46 v
9,04 v
8,53 v

0,35 V
0,54 V
0,96 V
i.47 V

0,5 • IO6

I

0,5 ♦ IOG

0,5 • io~3

*5°7'
i8°56'

0,1 • I06

I

• I0~3

25°22'

0,1 • IO6

0,5 • I0—3

3I°28'

• I0~3

Hieruit ziet men, dat bij voldoend grote waarden van Rx en 5 de
gelijkspanning over Rlf nl. V cos cp, slechts weinig kleiner is dan de
maximale waarde van de toegevoerde wisselspanning, nl. 10 V.

!
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ƒ. Invloed van de anodestroom bij kleine
negatieve anodespanning

1

C,

Tot nu toe hebben we de /a-Va-karakteristiek
van de diode steeds benaderd door een rechte
D
EO
------t'a
lijn door de oorsprong. Uit fig. 2 blijkt echter,
Fig. 15. Bepaling van dat er reeds een kleine anodestroom vloeit bij
de anodestroom van een kleine negatieve anodespanning van enkele
een diode, als detector
geschakeld, indien geen tienden volt. Bovendien wijkt de karakteristiek
wisselspanning wordt voor kleine waarden van Va af van een rechte.
aangelegd.
Bij grote waarden van de hoogfrequente wissel
spanning, bv. 10 V, hebben deze afwijkingen
van de rechte karakteristiek zeer weinig invloed; bij zeer kleine waarden,
bv. 0,1 V, echter wel, daar de anodespanning dan slechts het ge
kromde deel der karakteristiek doorloopt.
Werkt er geen wisselspanning in de kring L Clf dan vloeit er toch
een kleine anodestroom. Om deze stroom te bepalen, trekken we een
lijn OC (fig. 15) zodanig, dat bij een spanning OD over de weerstand
7?! een stroom DC door deze weerstand vloeit, zodat
wordt aan
gegeven door cotg /_ COD. Het snijpunt F van OC met de /a-Fakarakteristiek geeft nu de anodestroom EF en de negatieve anode
spanning OE aan. (Duidelijkheidshalve is in fig. 15 de hoek COD
groter getekend dan in practische gevallen voorkomt.)
Bij grote waarden van de hoogfrequente spanning speelt zich het
detectieproces af op de wijze als aan de hand van fig. 10 is verklaard,
met dit verschil, dat het gedeelte der figuur beneden de horizontale
as over een afstand OE naar links verschuift. Deze afstand is echter
klein, bv. 0,3 V, en heeft practisch geen invloed op de verkregen
laagfrequente trilling.
Bij kleine waarden van de hoogfrequente spanning, wanneer de anode
spanning slechts het gekromde deel van de karakteristiek doorloopt,
ontstaat een laagfrequente trilling, die niet meer een volkomen getrouw
beeld is van de modulatie, evenals dit bij anodedetectie het geval is.
Voor het ogenblik gaan we daar niet verder op in; na de bespreking
van de anodedetectie (zieblz. 431 e.v.) zal het duidelijk worden, waarom
bij diodedetectie een vervormde laagfrequente trilling ontstaat, indien
de amplitude van de hoogfrequente trilling zeer klein is.
Voor een goede, onvervormde geluidsweergave is in een omroepontvanger vóór de diodedetector dus een hoogfrequente spanning van
voldoende grootte, bv. enkele volts, noodzakelijk. In dat geval is het
alleszins gerechtvaardigd, de /a-Fa-karakteristiek te benaderen door
een rechte door de oorsprong.
l

g. Demping van de afgestemde kring door de diode
De diode veroorzaakt op de afgestemde kring L Cx een zekere demping.
In de regel is het van belang, deze demping zo klein mogelijk te houden.

1
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Daarom willen we onderzoeken, waarvan deze demping afhankelijk is
en op welke wijze deze demping klein kan worden gehouden.
Eenvoudigheidshalve onderstellen we, dat de hoogfrequente trilling
ongemoduleerd is en dat zijn amplitude zo groot is, dat de gelijk
spanning over Ri met voldoende benadering gelijk gesteld kan worden
aan de amplitude van de hoogfrequente trilling.
Demping van een afgestemde kring uit zich in energieverlies: hoog
frequente energie, die in warmte wordt omgezet. In de detectorschakeling van fig. na vindt deze energie-omzetting plaats in de kring
L C1 ten gevolge van de onvermijdelijke weerstand van de spoel L, en
bovendien in de weerstand RL. Het energieverlies in de diode kan
hierbij worden verwaarloosd. De gelijkspanning over de weerstand R1 is
Vm; er wordt dus per tijdseenheid een energie Vm2/R1 in warmte om
gezet. Dit vermogen wordt onttrokken aan de enige energiebron, die aan
wezig is, nl. de kring L C1. Een weerstand Rx parallel aan de kring, die
een even groot energieverlies zou geven, zou zo groot moeten zijn, dat
Veff2/'Rx = Wi* Daar Veff = VmIV2, volgt hieruit: Rx = 1/2 R i*
De detector van fig. na geeft dus op de kring L
een demping,
gelijkwaardig met een weerstand 1/2 Ri parallel aan de kring.
Bij de schakeling van fig. 11c is het evenwel anders. Daar is de span
ning over R{ de som van een gelijkspanning Vm en een wisselspanning
Vm sin co t. De effectieve waarde van deze som is VVm2 + V2 Vm2>
de energie, die per tijdseeheid in Rx in warmte wordt omgezet, is
dus 3/2 Vm2/Rv Een weerstand Rx parallel aan L Cv die dezelfde energieomzetting zou geven, zou zo groot moeten zijn, dat (V2
2)/Rx =
= (3/2 Vm2)/Rlt waaruit volgt: Rx = RJ3- Dus nu is de demping op de
kring sterker dan in het vorige geval. Dit is nog een reden, waarom de
schakeling volgens fig. na gewoonlijk de voorkeur verdient boven die
volgens fig. 11c. Men kan de demping van de detector op de kring
dus klein houden door de weerstand Rx groot te nemen.
Bij deze berekeningen hebben we ondersteld, dat de amplitude van de
hoogfrequente trilling groot is. Is dit niet het geval, zodat we rekening
moeten houden met het gekromde deel van de karakteristiek, dan is de
demping, die de detector veroorzaakt, groter, d.w.z. de aequivalente
weerstand, parallel aan de kring, kleiner (bv. 2 of 3 maal zo klein).
!

h. Vervorming bij grote modulatiediepte; R-^/Rg
Het kan bij diodedetectie voorkomen, dat bij grote modulatiediepte
de verkregen laagfrequente trilling vervormd is. We willen nagaan,
waaraan deze vervorming te wijten is en daaruit besluiten, wat wij
moeten doen om deze vervorming zoveel mogelijk te voorkomen.
In fig. 16 geeft kromme A de spanning over de weerstand Rl aan, gemeten
van de verticale lijn door O af. In het bovenste deel der figuur geeft
de rechte lijn OB het verband tussen de stroom door Rl en de spanning
over Rx aan. Dus Rx = cotg a. Doorloopt de spanning langzaam de
kromme A, dan beweegt het corresponderende punt op OB zich tussen
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B en C. In fig. 9 is echter parallel aan R}
de serieschakeling van R2 en C3 aange
bracht. Voor de modulatiefrequenties is
P"
de impedantie van C3 zeer klein, zodat de
effectieve weerstand voor de laagfrequente
wisselspanning tussen de uiteinden van
practisch gelijk is aan
B\
C'\ F'
0---- Va
R\ Rz
Rw R1+R2'
doch voor de gelijkspanning gelijk aan
Rx. Het punt P in fig. 16 komt
R
overeen met de gelijkspanningscomponent
OP' van de spanning over i?,. Voor de
wisselspanning is echter de weerstand
tussen de uiteinden van Rl kleiner en is
Mi
dus een grotere stroomvariatie nodig om de
Fig. 16. Verband tussen de spanningsvariatie P'B' te weeg te brengen,
stroom door
en de span
ning over i?j, indien Rw^=Rg. nl. P"D" in plaats van P"B". Doorloopt de
wisselspanning de kromme A, dan beweegt
het corresponderende punt zich tussen
D en E langs de lijn, zodanig door P ge
trokken, dat i?w = cotg
Bij een modulatiediepte m — P'F'/P'O wordt het punt
Fig. 17. Vervormd laag- F' bereikt, waar de lijn PE de horizontale
frequent signaal, indien as snijdt. Daar de diode slechts in één
m ~2> Rw/Rg»
richting stroom doorlaat, kan de stroom
niet negatief worden, wat tot gevolg heeft,
dat de laagfrequente wisselspanning over R1 ook niet verder daalt,
zodat zijn negatieve top wordt afgesneden (fig. 17).
De maximaal toelaatbare modulatiediepte voor onvervormde detectie
is dus:
P' F'
P' F'/P' P
cotgR w
mmax — P' O “ P'O/P'P
cotg a Re'
D"
B"

\ y

g

Om ook bij grote modulatiediepte onvervormde detectie te verkrijgen
•is het dus nodig, de weerstand /?w voor de laagfrequente wisselstroom
zo weinig mogelijk te laten afwijken van de gelijkstroomweerstand Rg,
dus R2 groot te nemen ten opzichte van Rv
i. Keuze der weerstanden en condensatoren
In het voorgaande is reeds gebleken, dat de waarden der weerstanden
en condensatoren, voorkomende in de detectorschakeling, aan zekere
grenzen zijn gebonden. We willen voor de schakeling volgens fig. 9
nagaan, welke de gunstigste waarden zijn. Het zal blijken, dat de
eisen, dié gesteld worden, wel eens tegenstrijdig zijn, zodat een aan
vaardbaar compromis moet worden gevonden.
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De impedantie van C2 moet klein zijn voor de frequentie van de hoog
frequente trilling, doch groot voor de frequentie van de gedetecteerde
laagfrequente trilling. De diode zelf vertegenwoordigt een capaciteit
Cd van enkele /<//F (de capaciteit tussen kathode en anode). De span
ning over de kring L Cx verdeelt zich over de capaciteiten Cd en C2
omgekeerd evenredig met deze capaciteiten. Teneinde ongeveer de
volle spanning van L CL tussen kathode en anode van de diode te
verkrijgen, moet C2 dus groot zijn t.o.v. Cd, bv. minstens 50/^F.
De diodeschakeling veroorzaakt een toename van de demping van de
kring L Cu gelijkwaardig met een weerstand 1/2 Rx parallel aan deze
kring. Teneinde deze demping klein te houden, neme men
groot,
bv. minstens 0,1 MD.
De impedantie van de condensator C2 moet voor alle in aanmerking
komende modulatiefrequenties groot zijn ten opzichte van Rv ten
einde voor de hoogste modulatiefrequenties de gedetecteerde laag
frequente trilling niet te verzwakken. Daarvoor is dus een kleine
waarde van C2 en een kleine waarde van Rx gewenst. Laten we daarom
voor C2 en /?, de gevonden minimum-waarden van 50
en 0,1 MD
aannemen. Is de hoogste in aanmerking komende modulatiefrequentie
bv. 10 000 Hz, dan is de impedantie van C2 voor deze frequentie
ongeveer 0,3 MD, dus behoorlijk groter dan Rv C2 = 50 /.ifiF en
— 0,1 MD voldoen dus aan de gestelde eisen.
Teneinde Rw Rg zo groot mogelijk te maken, moet R2 groot zijn ten
opzichte van Rx. In de meeste practische gevallen is R2 de weerstand
tussen rooster en kathode van de op de detector volgende versterkerbuis
(fig. 18). Neemt men deze weerstand te groot, dan kan de versterkerbuis
gevaar lopen. Gewoonlijk neemt men R2 ongeveer 1 MD. Is hierbij
— 0,1 MD, dan is R# = 0,09 MD, Rg = 0,1 MD, dus R^/Rg—0,9.
De grootste toelaatbare modulatiediepte, waarbij nog geen vervorming
optreedt, is dus m = 0,9. Dit is een bevredigend resultaat.
De condensator C3 moet zo groot zijn, dat zelfs voor de laagste voor
komende modulatiefrequentie, bv. 50 Hz, zijn inpedantie klein is ten
opzichte van R2. Neemt men C3 — 0,01 //F, dan is voor 50 Hz zijn
impedantie ongeveer 0,3 MD, hetgeen voldoende klein is ten opzichte
van Ro = 1 MD. Groter zal men C3 bij voorkeur niet kiezen; hoe
groter de capaciteit, des te kostbaarder is de condensator. We heb
ben nu als goede waarden gevonden:

Rl = 0,1 MD;
R2 = 1 MD;
Co = 50
C3 = 0,01 /«F.

Rj

^nruv

fa

Fig. 18. Diodedetector met de er
op volgende versterkerbuis.

I
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B3
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2. Roostcrdctectic

De roosterdetector is nauw
verwant aan de diodedetector; men kan de rooster
c5
detector opvatten als de
X
combinatie van een diodeQ
detector en een versterkerbuis. Alvorens tot de eigen
Fig. 19.
Diodedetector met twee volgende buizen. lijke roosterdetector over te
gaan, beschouwen we eerst
de schakeling volgens fig. 19.
De diode BL met de afgestemde kring
Clf de condensator C2 en de
weerstand Rlt dus het gedeelte van de schakeling links van de lijn PQ,
vormen een diodedetector, zoals in fig. 11b is aangegeven. Bij ontvangst
van een hoogfrequent signaal met amplitudemodulatie ontstaat tussen
kathode en anode van de diode een spanning, die de som is van een
gelijkspanning, een laagfrequente wisselspanning en een hoogfrequente
wisselspanning (fig. 10). Deze spanning wordt toegevoerd aan het
rooster van de triode B.,. Deze triode werkt als een weerstandversterker.
De anodestroom van deze buis bevat dus een gelijkstroom-, een laag
frequente wisselstroom- en een hoogfrequente wisselstrcomcomponent.
Aan het rooster van de eindbuis B3 wenst men uitsluitend de laag
frequente wisselspanningscomponent versterkt te verkrijgen.
De gelijkspanningscomponent van de roosterspanning van de buis B2
veroorzaakt een afname van de anodegelijkstroom, en daardoor een
verhoging van de anodegelijkspanning. Doch deze gelijkspanningsvariatie wordt door de condensator C3 van het rooster van de eind
buis B3 verwijderd gehouden.
Om te voorkomen, dat de hoogfrequente wisselstroomcomponent in de
anodestroom een versterkte hoogfrequente wisselspanning aan het
rooster van B3 veroorzaakt, is tussen de anode van B2 en de weerstand
R2 een laagdoorlatend filter aangebracht, bestaande uit de spoel L2 en
de condensatoren C4 en C5. Voor de hoogfrequente wisselstroom is
de impedantie van C4 en C5 klein, doch de impedantie van L2 groot
ten opzichte van R2. Daardoor zal over de weerstand R2 slechts een
zeer kleine hoogfrequente wisselspanning ontstaan, zo klein, dat deze
kan worden verwaarloosd. Voor de laagfrequente wisselstroom moet
echter de impedantie van C4 en C5 groot, die van L2 klein zijn ten
opzichte van R2. Bij de keuze van C4, C5 en L2 is men dus aan be
trekkelijk nauwe grenzen gebonden.
De laagfrequente wisselspanningscomponent van de roosterspanning
van B2 wordt versterkt op dezelfde wijze als bij een normale ver
sterker het geval is. Zo heeft men dan zijn doel bereikt.
Men kan echter in de schakeling van fig. 19 zonder bezwaar de diode
Bx weglaten. Het rooster en de kathode van de triode B2 kan men dan
opvatten als een diode, die de taak van Bx overneemt. Hierbij verandert
£4
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er niets in de werking van de schakeling, die dan de gedaante van
fig. 20 heeft aangenomen.
Bij een gewone versterker is het gebruikelijk, in de kathodeleiding een
weerstand met daaraan parallel een condensator op te nemen,
voor het verkrijgen van de negatieve roostergelijkspanning. Bij de scha
keling volgens fig. 19 is dit echter niet nodig; de gelijkspanningscomponent, die de diode BL levert, is tevens negatieve roosterspanning voor
detriode B2. Deze gelijkspanning is niet steeds dezelfde, doch afhanke
lijk van de amplitude van de draaggolf van het toegevoerde gemodu
leerde signaal. Zolang de -/a-^g-karakteristiek van de triode recht kan
worden beschouwd, is deze verandering van de negatieve gelijkspanning
op het rooster zonder invloed op de versterking, mits de toelaatbare
anodedissipatie niet wordt overschreden.
Bij de schakeling volgens fig. 20, dus bij de werkelijke roosterdetector,
is het achterwege laten van bedoelde kathodeweerstand met conden
sator niet alleen toelaatbaar, doch beslist noodzakelijk. Indien deze
weerstand aanwezig was, zou het rooster een negatieve gelijkspanning
verkrijgen ten opzichte van de kathode, zodat er bij een kleine waarde
van de toegevoerde hoogfrequente spanning, geen roosterstroom zou
vloeien, waardoor dus ook geen detectie zou optreden. Bij een grotere
waarde van de toegevoerde gemoduleerde hoogfrequente spanning zou
alleen tijdens de maxima der modulatie roosterstroom vloeien, doch
tijdens de minima der modulatie niet. De laagfrequente trilling, die
men door een zodanige detectie zou verkrijgen, zou ernstig ver
vormd zijn. (De lezer ga dit zelf na.)
I11 plaats van de weerstand R2 kan men in de anodeketen van de buis
B2 ook een transformator of een smoorspoel opnemen, evenals dit bij
een gewone laagfrequentversterker het geval is.
Voor de detectorbuis B2 kan men in plaats van een triode ook een
penthode nemen. Zoals bekend, kan men bij weerstandversterking met
een penthode grotere versterking verkrijgen dan met een triode.
De weerstand Rx kan men, in plaats van parallel aan C2, ook tussen
rooster en kathode van de detectorbuis B2 schakelen, op overeen
komstige wijze als in fig. 11c voor de diodedetector was aangegeven.
Men verkrijgt dan de schakeling van de roosterdetector volgens fig. 21.
Daar bij roosterdetectie de
l2
triode of penthode tevens
«1
%
I55JN—
de taak van de diode over
C3
neemt, komt men dus bij
H
£4
roosterdetectie voordeliger
c5
uit: men kan de diode mis
,R2Y*3\
sen. Nu rijst de vraag, waar
om in de meeste moderne
ontvangers steeds diodedeFig. 20. Roosterdetector met de er op
tectie wordt toegepast en de
volgende buis. Deze schakeling verkrijgt
roosterdetectie vrijwel ge
men door in de schakeling van fig. 19
de diode B weg te laten.
heel is verlaten. De reden
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hiervoor is, dat diodedetectie voordelen biedt
boven roosterdetectie, die de hogere kosten
voldoende motiveren.
Zoals we bij de diodedetectie hebben gezien,
is het voor het verkrijgen van een onver
vormd laagfrequent signaal noodzakelijk, dat
Fig. 21. Roosterdetector, de hoogfrequente spanning tussen anode en
waarbij de weerstand
direct tussen rooster en kathode voldoende groot is, bv. enkele volts.
kathode
is
geplaatst Ditzelfde geldt natuurlijk om dezelfde reden
(vergelijk fig. iic).
ook bij roosterdetectie. Men bedenke echter,
dat de /a-Kg-karakteristiek van een triode
of penthode niet recht is, doch gekromd.
Bij een kleine amplitude van de roosterwisselspanning veroorzaakt dit
geen ernstige vervorming, daar een klein gedeelte van een kromme
lijn slechts weinig van een rechte afwijkt. Bij de voor onvervormde
detectie noodzakelijke grote wisselspanning wordt een vrij groot ge
deelte van de /a-^g-karakteristiek van de triode doorlopen, zodat deze
niet meer door een rechte kan worden benaderd. Daardoor zal ver
vorming in het versterkte laagfrequente signaal ontstaan.
Doch er is nog een ander bezwaar. We hebben gezien, dat bij rooster
detectie de gemiddelde waarde van de anodestroom daalt, als de
roosterwisselspanning toeneemt en omgekeerd. Wegens het gekromd
zijn van de /a-Fg-karakteristiek treedt er echter ook anodedetectie op.
Bij anodedetectie stijgt de anodestroom, als de amplitude van de rooster
wisselspanning toeneemt en daalt de anodestroom, als de roosterwisselafneemt, dus juist omgekeerd als bij roosterdetectie. Hieruit volgt,
dat de niet-bedoelde anodedetectie de bedoelde roosterdetectie tegen
werkt. Laat men bij een roosterdetector de amplitude van de ge
moduleerde hoogfrequente roosterwisselspanning steeds toenemen,
dan bereikt men een punt, waar het verkregen laagfrequente signaal
niet meer toeneemt, doch integendeel afneemt bij toenemende amplitude
van het ontvangen signaal.
De bezwaren van de roosterdetector zijn dus: bij kleine amplitude
van het hoogfrequente signaal vervorming van het verkregen laag
frequente signaal door dezelfde oorzaak en in dezelfde mate als bij
diodedetectie, en bij grote amplitude van het hoogfrequente signaal
vervorming en tegenwerkende anodedetectie wegens de kromming van
de /a-Vg-karakteristiek. Bij diodedetectie, waar de diode en de versterkerbuis gescheiden zijn, kan men voor beide onafhankelijk van
elkaar de gunstigste omstandigheden kiezen, nl. een grote amplitude
van het hoogfrequente signaal voor de diode en een doelmatig gekozen
amplitude van het laagfrequente signaal en de gunstigste negatieve
roostergelijkspanning voor de laagfrequentversterkerbuis.
Door deze voordelen van diodedetectie boven roosterdetectie worden
de geringe kosten van de aparte diode voldoende gemotiveerd.
ca

#
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3. Anodcdetectic
In hfdst. IV is uiteengezet, dat men de /a-Vg-karakteristiek van een
triode of penthode kan voorstellen door een oneindig voortlopende reeks:
h = ho + ai

(1)

+ a2 Vx2 + a3 Ki3 + <*4 V14

waarbij Vx het bedrag is, waarmee de roosterspanning Vg verschilt van
een vaste negatieve roosterspanning —Vg0 (fig. 22). De coëfficiënten
/ao, aif a2> a3 enz., zijn afhankelijk van de negatieve roosterspanning
—Vg0, zoals fig. 23 en 24 voor een bepaalde buis aangeven.
Indien men bij berekeningen steeds met de gehele reeks (1) rekening
moest houden, zou het practische nut van deze reeksontwikkeling
twijfelachtig zijn. De opvolgende coëfficiënten an worden echter op
den duur zeer klein, zodat een beperkt aantal termen dezer reeks een
voldoende benadering geeft.
Voorlopig willen we de reeks (1) benaderen door:
/a = ^ao

(2)

Qi Vi 4" #2

We onderstellen nu, dat de roosterspanning bestaat uit een vaste
negatieve spanning —Vg0 met een sinusvormige wisselspanning
Vm sin co t in serie (fig. 25). We vervangen dus in (2) V\ door
Vm sin co t (fig. 26), waardoor (2) overgaat in:
(3)

h --- ho + 1h ol2 Vm2 + ai Vm sin w t — l/2 a2 Vm2 cos 2co t.
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Fig. 22.
/a-Fg-karakteristiek van
een buis, geschikt voor
anodedetectie.
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Fig. 23. 7ao/ Gi en «2 als functie van de rooster
spanning.
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a«a
a3
Fig. 24.
ma/v3 mA/v4 03 en a., als functie van
de roosterspanning.
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Principeschakeling van de
anodedetector.
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Fig. 25. Niet-sinusvormige anodestrooin bij sinus
vormige roosterspanning. Het verschil tussen de
gemiddelde anodestroom /gem bij sinusvormige
roosterspanning en de anodestroom 7ao bij afwezig
heid van de roosterwisselspanning is het effect
van de anodedetectie.
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Fig. 27* Volledige schakeling van een anodedetector B2, voorafgegaan door een
hoogfrequentversterkerbuis Bx en gevolgd door een laagfrequentversterkerbuis B3.
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De tweedegraadsterm a2V12 van (2) veroorzaakt dus een toename van
de anodegelijkstroom met een bedrag 1/2 a2Vm2 en een wisselstroom component 1/2 a2Vm2 cos 2 w t. In fig. 25 komt dit tot uiting, doordat
de gemiddelde waarde van de anodestroom 7a niet meer 1^ is, doch
een grotere waarde /gem heeft aangenomen, terwijl 7a niet-sinusvormig
verloopt. De positieve helften van V1 geven een grotere toeneming
van 7a dan de verandering van 7a tengevolge van de negatieve helften
van V1 bedraagt.
Is de roosterwisselspanning een sinusvormige trilling met amplitudemodulatie Vm (1 + m sin q t) sin co t, dan is de anodestroom:
h = 7ao -f a.\ Vm (1 + ms'mqt) sin co t + az Vm2(i +msmqt)2sinco t =
= 7ao + clz Vm2 (V2 -f V4 m2) -f- ai Fm (1 + m sin g t) sin co ^ +
+ clz Vm2 (m sin q t —1/4 m2 cos 2 q t) +
-02^m(1/2 + 1/4»n*)(i+-4E-2Sm q t
2 -f- m
De term agl^i2 uit (2) veroorzaakt dus:

ÏÏl2

2 -f m2 C0S 2 9 0 cos 2(Ot* (4)

ie. een toename van de gemiddelde anodestroom (d.i. de anode
gelijkstroom) met een bedrag a2Vm2 (V2 + V4 m2);
2e. een laagfrequente component met een frequentie gelijk aan de
modulatiefrequentie g van het oorspronkelijke signaal;
3e. een laagfrequente component met een frequentie 2 q;
4e. een hoogfrequente component met amplitudemodulatie, waarvan
de frequentie van de draagtrilling 2 co is, d.i. het dubbele van de
frequentie van de draagtrilling van het oorspronkelijke gemoduleerde
signaal. Deze component is gemoduleerd met de frequentie q, d.i.
dezelfde als waarmee het oorspronkelijke signaal is gemoduleerd, doch
tevens met het dubbele van deze frequentie, nl. 2 q.
Van deze componenten interesseert ons thans alleen de component
a2Vm2 m sm Q dus de laagfrequente trilling met de oorspronkelijke
modulatiefrequentie q en waarvan de amplitude evenredig is met de
oorspronkelijke modulatiediepte m. Deze component maakt, dat de
buis als detector dienst kan doen. Men spreekt in dit geval van anodedetectie, omdat de laagfrequente component niet in de roosterspanning
aanwezig is, doch pas in de anodestroom ontstaat.
Fig. 27 geeft een voorbeeld van een schakeling, waarbij een anodedetector is toegepast. Hierbij is Bx een hoogfrequentversterkerbuis,
Bo de detectorbuis en B3 de daarop volgende laagfrequente versterkerbuis. De gelijkspanning, die over de anodeweerstand i?a ontstaat,
wordt door de condensator C2 van het rooster van B3 verwijderd
gehouden. De condensator C1 is zo groot, dat deze voor de compo
nenten met frequenties co en 2 ca een zeer grote admittantie vormt,
doch is tevens zo klein, dat zijn admittantie voor de laagfrequente
componenten kan worden verwaarloosd ten opzichte van i/Ra.
Radiotechniek II — 28
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Desgewenst kan men, teneinde de hoogfrequente componenten op meer
effectieve wijze van het rooster van B3 verwijderd te houden, een
filter tussen B2 en B3 aanbrengen, op dezelfde wijze als in fig. 20 aan
gegeven. Alleen de laagfrequente componenten van de anodestroom ver
oorzaken dus een spanning op het rooster van B3. Deze spanning is:
Va = a2 Vm2 Ra m (sin q t — — cos 2 q t)
(5)
4
Hierin stelt de term met de frequentie q het gewenste laagfrequente
signaal voor.
De term met de frequentie 2 q betekent een distorsie. De verhouding
van deze ongewenste component tot de gewenste component is m/4.
Bij zeer kleine modulatiediepte is deze distorsie dus gering, doch bij
grote modulatiediepte ernstig. Toch is dit nog niet de meest hinder
lijke vervorming, die optreedt. Wanneer naast een frequentie q een
frequentie optreedt, die een geheel veelvoud is van q, wordt het timbre
van het geluid wel anders, doch niet onaangenaam. Wanneer het ont
vangen signaal gelijktijdig met twee sinusvormige laagfrequente tril
lingen is gemoduleerd, dus kan worden voorgesteld door:
V = V1 (1 + ml sin qxt -f- m2 sin q2t) sin co t,

(6)

kan er zeer onaangenaam klinkende distorsie optreden. De anodestroom is in dit geval:
7a = ^ao + a-zVm2 (V2 + V4
+ V4 m22) + Qi^m (1 + ml sin qxt
-f m2 sin q2t) sin co t + a2Vm2 {m1 sin qxt + m2 sin q2t — 1 m2 cos 2 qYt 4
— V4 m2- cos 2 q2t + V2 m-jn2 cos (q1 — q2) t +
— x/2 mxm2 cos {ql + q2)t } +
) cos 2 co t
(7)
-a2^m2(
(De coëfficiënt van cos 2 co t is niet volledig uitgeschreven, daar deze
voor onze beschouwingen zonder belang is.)
Vergelijkt men (7) met (4), dan ziet men, dat in (7) de gelijkstroomcomponent en de term met sin co t zijn zoals (4) doet verwachten. Als
laagfrequente componenten verwacht men, in analogie met (4), termen
met de frequenties qlf q2, 2 qx en 2 q2. Doch (7) leert, dat bovendien
de frequenties qx — q2 en q± -f- q2 optreden. Deze frequenties zijn in
het algemeen geen gehele veelvouden van qx of q2 en zijn daarom
oorzaak van zeer onaangenaam klinkende distorsie. Men zal gemakkelijk
inzien, dat, wanneer het ontvangen signaal gemoduleerd is met nog meer
frequenties tegelijk, zoals bij modulatie met spraak of muziek het
geval is, de anodestroom componenten bevat met alle som- en verschilfrequenties, die men kan vormen. De gewenste componenten van (7)
zijn evenredig met m1 resp. m2; de ongewenste componenten met
m\> m22 °f mim2. De verhouding tussen de ongewenste en de gewenste
componenten, die de mate van hinderlijkheid der distorsie bepaalt,
neemt dus toe met toenemende modulatiediepte. Indien de modulatie-

VI.A.3 435
diepte niet meer klein is, zal een anodedetector dus geen onvervormd
signaal leveren. Daarom wordt in omroepontvangers slechts zelden
anodedetectie toegepast, doch bijna steeds diodedetectie.
Bij (5) valt nog op te merken, dat de verkregen laagfrequente span
ning Va niet evenredig is met Vm, de amplitude van de draagtrilling
van het oorspronkelijke signaal, doch met Vm2. Wordt het ontvangen
signaal, dus Vm, kleiner, dan neemt het verkregen laagfrequente
signaal snel af, sneller dan evenredig met Vm. De „gevoeligheid"
van de anodedetector is dus niet constant, doch evenredig met de
amplitude van het toegevoerde signaal.
De gevoeligheid van de anodedetector is ook afhankelijk van de nega
tieve roosterspanning — Vg0. De karakteristiek van de buis hebben
we benaderd door /a = /ao + o.lV1 + a2U2> waarbij V1 de afwijking
is van de gemiddelde roosterspanning — Vg0. Verandert men — Vg0,
dan verandert de steilheid 5 = alf doch verandert ook de coëfficiënt a2
(fig. 23). In het algemeen zal 5 toenemen, als de negatieve roosterspanning kleiner wordt. Doch de coëfficiënt a.z verloopt gewoonlijk,
zoals in fig. 23 is aangegeven en passeert een maximum. De grootste
gevoeligheid als anodedetector verkrijgt men dus, als men — Vg0 zo
instelt, dat a.2 zo groot mogelijk is (in fig. 23 dus —6V).
Men kan de anodedectectie
ook plausibel maken, uit
gaande van (3). Uit deze for
i>
mule blijkt, dat een hoog
frequente
wisselspanning
Vm sin co t de gemiddelde
anodestroom met een bedrag
V2 ai Urn2 verhoogt. Is de
amplitude Vm (i-f-m sin q t),
dus verandert deze in een
laagfrequent rhythme, aan
gegeven door de modulatiefrequentie q, dan zal de
ig
gemiddelde
anodestroom
veranderen met een bedrag
1/2 a2 Vm2 (1 + m sin q t)2 =

I

t

V2 a2 Vm2 (1 +

+

m2
.
+ 2 m sin q t — ^-cos 2 q t),

'

i

dus bevat de anodestroom
een component met de fre
quentie q.
Wordt de amplitude van de
roosterwisselspanning groter
dan Vgo, zoals in fig. 28 is

Fig. 28.

Gelijktijdig optreden van anodeen roosterdetectie.
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aangeduid, dan wordt het rooster bij iedere periode gedurende een korte
tijd positief. Er zal roosterstroom optreden, met als gevolg roosterdetectie. Bij anodedetectie neemt de gemiddelde anodestroom toe, als
het signaal groter wordt; bij roosterdetectie neemt daarbij de gemiddelde
anodestroom af. Treden rooster- en anodedetectie gelijktijdig op, dan
werken deze elkaar dus tegen. Is de roosterspanning gemoduleerd, dan
zal gedurende de maxima van de modulatie het effect van de anode
detectie verminderen door de tevens optredende roosterdetectie. Ge
durende de minima van de modulatie blijft het rooster negatief en vindt
geen roosterdetectie plaats. De toppen van het gedetecteerde laag
frequente signaal in de anodeketen worden hierbij afgesneden. Het
resultaat is een zeer vervormd laagfrequent signaal. Bij anodedetectie
lette men er daarom op, dat het signaal op het rooster niet te groot wordt.
Bij grote amplitude van de roosterwisselspanning geeft (2) niet meer
een voldoende benadering van de 7a-I^g-karakteristiek. Men moet dan
meer termen van (1) in rekening brengen. Stelt men weer V1 =
= Vm (1 + tti sin q t) sin co t, dan vindt men:
Vj3 =
=
—
♦

Vm3 (1 -f- m sin q t)3 sin3 co t =
V'm3 {(1 + 3/2 m2) -f 3 m (1 -f V4 m2) sin qt -\3/2 m2 cos 2 qt — V4 m3 sin 3 qt} (3/4 sin co t — V4 sin 3 co t)
(8)

Deze uitdrukking bevat geen laagfrequente componenten, alleen ge
moduleerde hoogfrequente componenten met de draaggolffrequenties
co en 3 co. De derdegraads term azV 8 van (1) draagt dus niet bij tot
de detectie.
De vierdegraads term van (1) draagt echter wel bij tot de detectie.
Men vindt:
V-!4 = Vm2 {(1 + 3 m2 + 8/8 m4) + (4 m — 3 m3) sin q t -f
— (3 m2 -f- V2 w4) cos 2 qt — m3 sin 3 q t + Vs m4 cos 4 Q 0 •
• {3/8 — V2 cos 2 co t 4- V8 cos 4 co t)

(9)

De bijdrage van a^V-^ tot het gewenste laagfrequente signaal is dus:
(3/2 ™ — Vs m3) sin q t.
Daar a4 zowel positief als negatief kan zijn, afhankelijk van de waarde,
waarop men — Vg0 heeft ingesteld (fig. 24), kan deze bijdrage het
gewenste laagfrequente signaal dus zowel versterken als verzwakken.
Bovendien treden laagfrequente componenten op met de frequenties
2 q, 3 q en 4 q, die distorsie betekenen. Is het oorspronkelijke hoog
frequente signaal gemoduleerd met meer dan een lage frequentie, bv.
zoals (6), dan treden tengevolge van a^Vx2 een groot aantal nietharmonisch gelegen som- en verschilfrequenties op, die een zeer
onaangenaam klinkende distorsie geven.
Op gelijke wijze kan men afleiden, dat de termen van oneven graad
van (1) alleen gemoduleerde hoogfrequente componenten opleveren,
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doch die van even graad behalve hoog
frequente, ook laagfrequente compo
nenten bevatten.
Bij kleine amplitude van het hoog
frequente signaal is het verkregen laag
frequente signaal zeer klein en de anodedetector ongevoelig; bij grote amplitude
van het hoogfrequente signaal treedt
ernstige vervorming op. Om deze rede
nen wordt de anodedetector in omroepontvangers vrijwel niet meer toegepast.
Fig. 29Stroom-spanningskarakteristiek
van een kristaldetector.

4. Kristaldetectie

Voor de uitvinding der radiobuizen ge
bruikte men de kristaldetector. Deze
bestaat uit een of ander hiervoor geschikt kristal, gevat in een metalen
houder, terwijl een verende metaaldraad zacht tegen het kristal drukt.
De metalen kristalhouder vormt de ene pool, de metaaldraad de
andere pool. Deze combinatie bezit de eigenschap, dat zij de electriciteit in de ene richting beter geleidt dan in de andere.
Fig. 29 geeft de stroom-spanningskarakteristiek. De werking van deze
detector is gelijk aan die van een diode, met dit verschil, dat de
stroom bij „negatieve anodespanning" niet nul is, doch alleen kleiner
dan bij „positieve anodespanning". De werking van de kristaldetector
is dus minder effectief dan die van een diode. Bovendien hadden de
gebruikte kristallen de onaangename eigenschap, dat niet ieder punt
van het kristaloppervlak even „gevoelig" was; men moest met de
punt van de metaaldraad een gevoelig plekje opzoeken.
Na de uitvinding van de diode heeft men dan ook de kristaldetector
verlaten. In de laatste tijd evenwel zijn er pogingen ondernomen door
andere kristallen te gebruiken tot betere resultaten te komen en niet
zonder succes. Het grote voordeel van de kristaldetector is zijn een
voud; er is geen gloeistroom nodig en ook geen vacuum. Het is niet
uitgesloten, dat de kristaldetector in de toekomst weer meer toe
passing zal vinden.

B
DETECTIE VAN TRILLINGEN MET
FREQUENTIEMODULATIE
Bij de ontvangst van een signaal, waarvan de amplitude is gemodu
leerd, heeft men, zoals we hebben gezien, een detector nodig, die een
signaal levert, waarvan de momentele waarde evenredig is met de
afwijking, die de momentele amplitude heeft ten opzichte van de
gemiddelde waarde van de amplitude.

1
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Bij ontvangst van een signaal, waarvan de frequentie gemoduleerd is,
doch de amplitude constant, heeft men daarentegen een detector
nodig, die een signaal levert, waarvan de momentele waarde evenredig
is met de afwijking, die de momentele frequentie heeft ten opzichte
van de gemiddelde waarde van de frequentie. De detectie van een
signaal met frequentiemodulatie brengt men gewoonlijk tot stand in
twee stappen. Eerst maakt men van het signaal met frequentie
modulatie een signaal met amplitudemodulatie, waarvan de amplitudemodulatie een getrouw beeld is van de frequentiemodulatie van het
oorspronkelijke signaal. Dit signaal met amplitudemodulatie bezit ook
nog de oorspronkelijke frequentiemodulatie, doch dit is voor het vervolg
van het detectieproces zonder enig bezwaar. Dit signaal met amplitude
modulatie voert men toe aan een diodedetector, die het gewenste laagfrequente signaal op de normale, bekende wijze te voorschijn brengt.
De hier aangeduide wijze is niet de enig mogelijke, doch wel de alge
meen gebruikelijke. Daarom willen we ons tot deze methode beperken.
We zullen een detector voor signalen met amplitudemodulatie (bv.
de diodedetector) een amplitudedetector noemen. De complete schake
ling, die het gewenste laagfrequente signaal levert, wanneer er een
signaal met frequentiemodulatie aan wordt toegevoerd, noemen we
een frequentiedetector.
Bij amplitudemodulatie verstaat men onder de modulatiediepte de
grootste afwijking van de gemiddelde waarde, die de amplitude bereikt,
gedeeld door deze gemiddelde waarde. In fig. 30 is een signaal met
amplitudemodulatie voorgesteld, waarbij de modulatie sinusvormig is.
De modulatiediepte m is AB/OA = AC/OA. In de practijk maakt men
deze modulatiediepte zo groot mogelijk, nl. zo dicht mogelijk bij 1 (of
100 %). Bij een signaal met frequentiemodulatie kan men op analoge
wijze van een modulatiediepte spreken. Daaronder moet men dan ver
staan de grootste optredende uitwijking van de momentele frequentie
t.o.v. de gemiddelde waarde van de momentele frequentie, dus de frequentiezwaai, gedeeld door deze gemiddelde waarde. Deze modulatie
diepte is echter in vrijwel
alle practische gevallen
klein. Is bv. de frequentie
van het ongemoduleerde
B
signaal, en dus ook de
A
gemiddelde waarde van de
momentele frequentie van
C
I
het gemoduleerde signaal,
I—-t 10 MHz en de frequentie0
zwaai 100 kHz, zoals
practisch bij een frequentiemodulatie-ontvanger
kan voorkomen, dan is
de zo juist gedefinieerde
modulatiediepte 1 %.
Fig. 30. Trilling met amplitudemodulatie.
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Fig. 31. Trilling met
frequentiemodulatie en
amplitudemodulatie.

/I
C
R

0

Fig. 32. Keten, die
een in frequentie ge
moduleerd signaal am
plitudemodulatie geeft.
(Deze modulatiediepte is niet hetzelfde als de modulatie-index. Onder
de modulatie-index m' = Aco/q verstaat men de frequentiezwaai Aco
gedeeld door de frequentie q van de modulerende trilling (zie hfdst. IV).
Is bv. de frequentiezwaai 100 kHz en de frequentie van de modulerende
trilling 10 kHz, dan is de modulatie-index 10. De modulatie-index is*;
een getal, dat niet een onmiddellijk aanwijsbare physische betekenis
heeft; het is slechts een practische rekengrootheid.)
De eerste stap, die gedaan wordt bij de detectie van een signaal met
frequentiemodulatie, bestaat hierin, dat men er een signaal met
amplitudemodulatie van maakt, en wel bij voorkeur met een grote
modulatiediepte, teneinde later een groot laagfrequent signaal te ver
krijgen. Daartoe moet een kleine frequentieverandering, die in het
juist gegeven voorbeeld slechts 1 % bedraagt, een grote amplitudeverandering veroorzaken, het liefst bijna 100 %. Men kan deze
amplitudeverandering ongeveer evenredig met de frequentieverandering
verkrijgen, indien men het signaal leidt door een netwerk, waarvan de
impedantie afhankelijk is van de frequentie, dus dat zelfinducties
en/of capaciteiten bevat. In het algemeen zal ieder dergelijk netwerk
frequentiemodulatie in amplitudemodulatie omzetten. Een zeer een
voudig voorbeeld is een zelfinductie. Vloeit door een spoel met een
zelfinductie L, waarbij we de weerstand van de spoel verwaarlozen,
een stroom I = Im sin co t, waarvan de amplitude Im constant is, dan
is de spanning over deze spoel V = I co L, dus evenredig met de
frequentie. Varieert de frequentie co bv. 1 %, zoals in het zo juist
gegeven voorbeeld, dan varieert de spanning over de spoel ook 1 % en
verkrijgt men amplitudemodulatie met een modulatiediepte van 1 %.
Teneinde een grotere modulatiediepte te verkrijgen, bv. zoals in fig. 31
aangegeven, bij eenzelfde frequentiezwaai, moet men een netwerk
kiezen, waarbij het verband tussen de impedantie en de frequentie
sneller varieert dan evenredig met de frequentie. Een kring, bestaande
uit een weerstand, een zelfinductie en een capaciteit, voldoet aan deze
eis in de omgeving van de resonantiefrequentie. Leidt men een stroom
met constante amplitude door een serieschakeling van een weer
stand R, een zelfinductie L en een capaciteit C (fig. 32), dan verloopt
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de spanning PpQ tussen de punten P
en Q als functie van de frequentie
zoals aangegeven door de resonantie kromme van fig. 33. In de omgeving
B
van de frequenties od1 en a>2 ver
andert deze spanning belangrijk bij
een betrekkelijk kleine frequentie
verandering. Stemt men de kring zo
af, dat de centrale frequentie coa van
c
de stroom met frequentiemodulatie
/0 sin (coa t 4- m sin q t) samenvalt
met colf dan verkrijgt men bij een
o
o>, ÜJ3 0)c
W2
frequentiezwaai co3 — co1 tussen de
Fig. 33. Resonantiekromme van punten P en Q een spanning, waar
de keten van fig. 32 (de spanning van de amplitude varieert tussen OB
VpQ tussen de punten P en Q
en OC met een gemiddelde waarde
als functie van de frequentie bij
OA, zodat de modulatiediepte van
constante stroom door de keten).
de amplitudemodulatie van deze
spanning AB OA bedraagt.
Ro
Men verkrijgt hetzelfde resultaat,
B
indien men de centrale frequentie wa
laat samenvallen met oj2 in plaats
van met ojx.
De amplitudemodulatie van deze
Co
o
spanning is alleen dan een getrouwe
afbeelding van de frequentiemodu
ic
T
latie van de stroom door de keten,
indien het gedeelte DE van de
Fig. 34.
resonantiekromme, dat wordt door
Volledige frequentiedetector.
lopen, recht is. Hoewel de resonantie
kromme geen volkomen recht gedeelte bevat, is er toch wel een ge
deelte, dat met goede benadering als recht kan worden beschouwd.
Zou de demping van de kringen kleiner zijn, dus de resonantiekromme
smaller, of zou de frequentiezwaai groter zijn, dan wijkt het door
lopen deel van de kromme te veel af van een rechte om nog een
amplitudemodulatie te geven, die een voldoende getrouw beeld is van
de oorspronkelijke frequentiemodulatie. De demping van de kring en
de frequentiezwaai moeten dus aan elkaar zijn aangepast.
De tweede stap, die het gewenste laagfrequente signaal voor de dag
moet brengen, is nu eenvoudig. Een diodedetector parallel aan de kring
is voldoende (fig. 34). Tussen de punten A en B verkrijgt men op de
bekende wijze het laagfrequente signaal. De weerstand Ro en de
condensator C0 dienen om het hoogfrequente signaal van de uitgangsklemmen A en B verwijderd te houden.
De schakeling volgens fig. 34 heeft het bezwaar, dat het gedeelte van
de resonantiekromme van fig. 33, dat practisch als recht kan worden
beschouwd, klein is. Teneinde ernstige vervorming in het gedetecteerde
VPQ

I'
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signaal te voorkomen, mag dus slechts een klein deel dezer kromme door
het in frequentie variërende signaal worden doorlopen. Dientengevolge
is de amplitude van het verkregen laagfrequente signaal klein, dus de
gevoeligheid van de schakeling gering. Men past dan ook gewoonlijk
een andere schakeling toe, die we nu willen beschouwen. Deze is wel
gecompliceerder dan die volgens fig. 34, doch de detectiekarakteristiek
(d.i. de verkregen laagfrequente spanning als functie van de frequentiezwaai) is in een veel groter frequentiegebied een betere benadering van
een rechte lijn, zodat een veel groter laagfrequent signaal met veel
geringer vervorming wordt verkregen. Bovendien is dit een balans
schakeling, die bij FM belangrijke voordelen biedt. (Volgens het
principe van fig. 34 is evenwel ook een balansschakeling mogelijk.)
Voor twee inductief gekoppelde kringen, afgestemd op eenzelfde
frequentie co0, geschakeld in de anodeketen van een penthode zoals
aangegeven in fig. 35, is in hfdst. III afgeleid, dat de spanning over de
primaire keten bedraagt:
V1 — j S Vg co0 Lj

_____ <52 + / ft
(<5i + /ft)(<52 +/'ft) + k2

(10)

en die over de secundaire keten:
V2 — S VgO)Q Lj t-

k

(11)

(<5i+/ft) (<5z + ;ft) + **'

waarbij Vg de roosterwisselspanning, S de steilheid van de buis, t de
transformacieverhouding l/y^ voorstelt, ft = —
r L1

<52

§
Qvg

o) o

s

*1

coo Li

co

M
Ri
en k = -Lz
Vu LV

coq

L,
V1

|

I

O) o

O
o

L2

V2

c,

C2
<1

<2

][

Fig. 35. Twee op dezelfde frequentie afgestemde, inductief gekoppelde
kringen in de anodeketen van een versterkerbuis.
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Verbindt men nu, zoals in fig. 36 aangegeven, het midden D van L2
met een punt B van Llf zo, dat de spanning tussen A en B gelijk is
aan aVlf dan is de spanning tussen A en F:
a(ö2 + jP)—jlUtk _
N
&2 + j (P — t kl2 a)
= j S Vg co0 Lj a
N

<xVx + 'hV2 = ;'5 Vg w0 Lj

(12)

en tussen A en E:
o.Vx

V2 V2 — j S Vg co0 L 1

a h +j(P + tk/2 a)
N

(13)

waarbij de gemeenschappelijke noemer van (10) en (11) is aangegeven
door N.
Nu voegen we aan de schakeling van fig. 36 twee diodedetectoren toe,
waardoor het schema van fig. 37 ontstaat. Diode I detecteert bv. het
F
>/2V2

M
L,
Cl

©v9

■/2v2

v2

E

A

4* I

c2

11
+

Fig. 36. Schakeling als fig. 35, doch het midden van L, verbonden met een
punt van Lx.
I
p
R
C3
2
C|

c2
R2
C4
Q

tt
+
Fig. 37. Aan de schakeling van fig. 36 zijn twee diodedectoren toegevoegd,
waardoor de volledige balans-frequentiedetector is verkregen. Het gewenste
laagfrequente signaal ontstaat tussen de punten P en Q.
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Fig. 38.
Drie resonantiekrommen,
waaruit men de detectiekarakteristiek
van de frequentiedetector volgens
fig. 37 (de spanning tusschen P en Q
als functie van de frequentie van het
signaal op het rooster van de penthode) afleidt.

F.

'(t)o CÜ2

—— O)

E

10, (0o(02

Fig. 39.
Detectiekarakteristiek van de
frequentiedetector van fig. 37.

signaal (12), diode II het signaal (13). Over R1 ontstaat daardoor een
gelijkspanning, gelijk aan de absolute waarde van (12); over R2 ontstaat een gelijkspanning, gelijk aan de absolute waarde van (13). Tussen
de punten P en Q verkrijgt men het verschil dezer spanningen:

VPQ = \V\ -

\&2 + j(P — tkl2 a)\ — \Ö2 + j(P+ tk/2 a) j
---- (14)
|iV|

Hierin is j S Vg oj0 Ll a gelijk V gesteld.
De term | 62 + j (P — t /c/2 a) | uit de teller van (14) stelt een resonantiekromme voor van een L C /?-kring (zie hoofdstuk. III), waarvan
de resonantiefrequentie over een bedrag ft = t /c/2 a naar rechts is
verschoven t.o.v. p = o (ft = o wil zeggen: co = co0, de resonantie
frequentie van ieder der afgestemde kringen.) De andere term uit de
teller van (14) stelt eenzelfde resonantiekromme voor, doch een gelijk
bedrag naar links verschoven t.o.v. p = o (fig. 38). De teller van (14)
stelt dus voor het verschil der krommen I en II van fig. 38. Dit ver
schil is door arcering aangegeven; het rechter en het linker deel hebben
evenwel verschillend teken. 1/1 TV | stelt de resonantiekromme voor van
de twee gekoppelde kringen, geschakeld zoals in fig. 35 aangegeven
(V2 als functie van de frequentie). I^pq wordt dus als functie van de
frequentie voorgesteld door het product van het verschil der krommen
I en II, die de „verschoven" resonantiekrommen zijn van een enkele
kring met een demping ö2 gelijk aan die van de secundaire kring,
en kromme III, de resonantiekromme der beide gekoppelde kringen.
Bij de constructie der schakeling kan men de grootheden <5X, <52,
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k, t en a doelmatig kiezen. Bij goede keuze kan men bereiken, dat
VpQ als functie van de frequentie verloopt zoals in fig. 39 aange
geven, waarbij het gedeelte EF tussen co1 en co2 zeer goed een rechte
lijn benadert.
Bij practische toepassingen van deze detector wil men in de regel
de anodegelijkspanning van de diodes verwijderd houden om bv. het
punt Q te kunnen aarden. Dit kan men bereiken door in de anodeketen van de buis een spoel L0 op te nemen en de kring Lt C, hier
mee inductief te koppelen (fig. 40) of door tussen de punten B en D
een condensator C0 op te nemen (fig. 41).
De lezer overtuige zich, dat in ieder de schakelingen van fig. 37,
40 en 41 tussen kathode en anode van iedere diode een hoogfrequente
spanning werkzaam is, gelijk aan de som van een deel der spanning
over de primaire kring Ll CY en de helft der spanning over de secun
daire kring L2C2. De condensatoren C3 en C., kan men als een kort
sluiting voor deze hoge frequenties beschouwen. Ook ga men na,
langs welke weg de gelijkstroom (en bij een in frequentie gemoduleerd
signaal de laagfrequente component) van ieder der diodes vloeit, dat
p

1

R,

C3
C, L(

K>
B

o 1-2

C2
C4

D

r
O

n
Fig. 40. Door L, inductief te koppelen met een spoel Ln in de anodeketen
zijn de diodes niet met de anodegelijkspanning verbonden.

O
0
1

Cl

I

p
Ri

C2

R2
Q

Fig. 41. De condensator C0 houdt dé anodegelijkspanning van de diodes
verwijderd.
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over R± en R2 spanningen ontstaan op dezelfde wijze als bij de vroeger
besproken diodedetectie van AM-signalen is uiteengezet en dat men
tussen de punten P en Q het verschil, niet de som dezer spanningen
verkrijgt.
De werking van deze frequentiedetector kan men
ook inzien met behulp van een vectordiagram. In
fig. 42 stelt de vector OA de spanning voor over
de primaire kring. Voor de centrale frequentie van
het signaal met frequentiemodulatie, die samen
valt met de frequentie, waarop ieder der ge
koppelde kringen afzonderlijk is afgestemd, is de
secundaire spanning 71/2 in phase verschoven ten
opzichte van de primaire spanning, zoals uit
form. (10) en (11) volgt. Voor deze frequentie is
Fig. 42
Vectordiagram ter
P = o en gaat (10) over in V1 = v dl ö2 02
+ k2’ verklaring
van de
werking van d e
_//et
terwijl (11) overgaat in V? = V ■ _ J , ,, . V. is frequentiedetector.
öi 02 + kA
dus in phase met V, terwijl V2 met V n\2 in phase is verschoven.
De spanning over de ene helft van de secundaire kring wordt dus
voorgesteld door de vector AB, die over de andere helft door de
vector AC. De spanning over de ene diode wordt nu voorgesteld
door de vector OB, die over de andere diode door de vector OC. De
gelijkspanningen over de weerstanden Rx en R2 van fig. 37 zijn even
groot, daar de vectoren OB en OC even lang zijn. De spanning tussen
de punten P en Q is dus nul. Verandert de frequentie van het toe
gevoerde signaal, dan draaien de vectoren AB en AC tot bv. AB'
en AC'. De spanningen over Rx en R2 zijn nu niet meer gelijk, daar
OB' > OC'. De spanning tussen de punten P en Q is nu gelijk aan
het verschil van de lengten der vectoren OB' en OC'. Verandert de
frequentie van het toegevoerde signaal in tegengestelde richting, dan
keert de spanning tussen P en Q van teken om. Heeft het toegevoerde
signaal frequentiemodulatie, dan ontstaat dus tussen P en Q een
laagfrequente wisselspanning, die een afbeelding is van de modulatie.
Tenslotte willen wij er nog even op wijzen, dat bij deze beschouwingen
stilzwijgend is ondersteld, dat een impedantie onder invloed van een
signaal, waarvan de frequentie niet constant is, zich evenzo gedraagt
als onder invloed van een signaal met constante frequentie, mits men
in de formules de momentele frequentie invult. Dit is echter slechts
bij benadering juist. We willen volstaan met op te merken, dat men
hiervan practisch geen moeilijkheden ondervindt, indien men zorgt,
dat het rechte gedeelte der kromme van fig. 39 zich uitstrekt over een
frequentiegebied, ongeveer 1V2 maal zo groot als het frequentiegebied,
dat door de momentele frequentie wordt bestreken.

VII. OSCILLATOREN

i. Inleiding
Behalve voor het versterken en het detecteren van electrische tril
lingen kan men de radiobuis ook gebruiken om electrische trillingen
op te wekken. De hiertoe dienende schakelingen noemt men oscillatorschakelingen of kortweg oscillatoren.
Fig. i geeft het eenvoudigste schema van een triode-oscillator. In de
anodeketen is een trillingskring opgenomen, bestaande uit een spoel
met een zelfinductie Lx en een condensator met een capaciteit Cy
In de roosterketen is een spoel L2 opgenomen, die magnetisch is
gekoppeld met Lv De spoel L2 noemt men gewoonlijk de terugkoppelspoel.
We willen ons eerst een eenvoudig beeld vormen van de wijze, waarop
de trillingen ontstaan. Daartoe denken we een lading aangebracht op
de condensator Cv Over deze condensator, en dus ook over de spoel Llf
zal dan een spanning aanwezig zijn. Zoals in hfdst. III is uiteengezet,
zal in de kring Lx C1 een trilling ontstaan met een frequentie, gelijk

T

I
r van de kring. HierLi Ci 4L12
door wordt in de spoel L2 een wisselspanning opgewekt, die zich dus
bevindt tussen rooster en kathode van de buis. Dientengevolge zal de
anodestroom in dezelfde frequentie variëren. De wisselstroomcomponent
van de anodestroom veroorzaakt over de kring Lx Cx een wisselspanning,
op dezelfde wijze als in hfdst. V voor hoogfrequentversterkers is
uiteengezet. Zorgt men nu, dat deze wisselspanning in fase is met
de oorspronkelijk aanwezige trilling, dan zal de aanwezige trilling
worden versterkt. De juiste fase verkrijgt men, indien L2 zo met
rooster en kathode van de buis is ver
bonden, dat de roosterwisselspanning nega
tief is ten opzichte van de kathode als de
anodewisselspanning positief is en om
M
gekeerd. (De lezer ga dit na.) De ampli
tude van de oorspronkelijke trilling zou,
C,
L2
Li
indien de buis niet aanwezig was, ten ge
volge van de weerstand, die zich nood
iRt
zakelijkerwijze in de kring Lx C1 bevindt,
geleidelijk afnemen; de energie in deze kring
zou in warmte worden omgezet.
De spanning, die over de kring ontstaat
ten gevolge van de werking van de buis als
versterker, zal de spanning over de kring Fig. 1. Eenvoudig schema
van een triode-oscillator.
doen toenemen. Indien deze toeneming

aan de eigen frequentie co = J

ï

éÊ
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kleiner is dan de genoemde afneming; zal de trilling toch afnemen
en ten slotte ophouden. Is de toeneming echter groter dan de afneming,
dan zal de amplitude van de trilling voortdurend toenemen, daar de
grotere wisselstroom door L1 een grotere wisselspanning in L2 induceert,
deze spanning weer een grotere anodewisselstroom veroorzaakt, waar
door de spanning over de kring Ly C1 weer groter wordt, en zo
vervolgens. Doch zoals we nog zullen zien, wordt aan dit toenemen
automatisch een grens gesteld, waardoor de toestand ontstaat, dat er
in de kring een even groot vermogen in warmte wordt omgezet als er
door de buis aan wordt toegevoerd.
Zoals hieruit blijkt, is het al of niet blijven voortbestaan van de
trilling afhankelijk van de versterking, die de buis geeft (dus van de
steilheid en de inwendige weerstand van de buis en van de impe
dantie, die in de anodeketen is opgenomen, dus van de impedantie
van de kring Lx CJ, en van de koppeling tussen
en L2 (de coëfficiënt
van wederzijdse inductie M).
In de practijk behoeven we de trilling niet aan de gang te brengen
door Cl een lading te geven. De anodegelijkstroom is nooit geheel
constant, doch vertoont kleine fluctuaties ten gevolge van het „hageleffect” (zie hfdst. VIII). Deze stroomvariaties veroorzaken spanningsvariaties over de kring Lx Clr die het begin der trilling kunnen inleiden.
Is er eenmaal een trilling met een zeer kleine amplitude aanwezig,
dan kan deze volgens het beschreven proces toenemen. Ook de in
hfdst. VIII beschreven thermische spanningsfluctuaties in ae kring
Lj Cl kunnen de trilling doen beginnen.
2.

Oscillator met roostercondensator en lekweerstand.

Gewoonlijk voegt men aan de schakeling volgens fig. 1 een roosterconden
sator Cg en een lekweerstand Rg toe, zodat het schema van fig. 2a ontstaat.
De werking van deze twee elementen is dezelfde als bij een roosterdetector
(zie hfdst. VI. A.2). Hoe groter de roosterwisselspanning, des te groter
wordt de negatieve roostergelijkspanning. In hfdst. VI is aangetoond, dat
deze gelijkspanning bijna gelijk is aan
de amplitude van de roosterwissel
spanning.
Hoe groter de negatieve
C9
M
gelijkspanning, des te kleiner wordt
If
de steilheid 5 van de buis. Dit is niet
L
L2
C, v
alleen het geval met de steilheid in
RS,
V9
het punt, overeenkomende met de
R1
negatieve roostergelijkspanning, maar
ook met de „gemiddelde" steilheid
over het gebied, dat de roosterwissel
spanning doorloopt.
Wat we verstaan onder deze gemid
delde steilheid willen we nader aan
Fig. 2a.
geven. Bij een zeer kleine amplitude
Oscillator met roosterdetectie.
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Fig. 2b. Oscillator, be
schouwd als versterker
met versterking i.
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van de roosterwisselspanning verkrijgt men bij de berekening van de
versterking wel een voldoende benadering, indien men rekent met de
steilheid, behorende bij de aanwezige rooster gelijkspanning. Is de
amplitude van de roosterwisselspanning echter groot, zoals bij een
oscillator gewoonlijk het geval is, dan is bij een sinusvormige rooster
wisselspanning de anodestroom niet meer sinusvormig. Men kan deze
anodestroom volgens een reeks van Fourier ontbinden (zie hfdst. II. B.3).
Alleen de eerste harmonische van de anodestroom veroorzaakt een
grote spanning over de afgestemde kring in de anodeketen; voor een
hogere harmonische is de impedantie van deze kring zeer klein. Hoe
wel de anodestroom sterk van de sinusvorm afwijkt, is de spanning
over de afgestemde kring in de anodeketen toch vrijwel sinusvormig.
Bij onze verdere beschouwingen bedoelen we nu met de gemiddelde
of effectieve steilheid S de amplitude van de eerste harmonische van de
anodestroom gedeeld door de amplitude van de sinusvormige rooster
wisselspanning.
We hebben ondersteld, dat de trilling van de oscillator met een kleine
amplitude begon. Daarbij is de roostergelijkspanning Vg0 = o. Bij het
toenemen van de amplitude der trilling neemt, door de roosterdetectie, de negatieve roostergelijkspanning Vg0 toe, de gemiddelde
steilheid 5 dus af, waardoor de buis minder versterkt. Dit gaat door
tot de versterking zoveel is afgenomen, dat een stabiele toestand is
bereikt.
We denken in de schakeling van fig. 2a de verbinding tussen L2 en
Cg onderbroken, zodat de schakeling van fig. 2b ontstaat. We brengen
nu een uitwendige wisselspanning Vg aan tussen de punten a en b. De
buis werkt als versterker en zal tussen de punten c en d een spanning
Vg' doen ontstaan. Door de amplitude en de frequentie van Vg juist
te kiezen kan men bereiken, dat de spanning V* precies dezelfde is
als de spanning Vg, zowel wat de amplitude als de frequentie en de fase
betreft (mits de wederzijdse inductie M voldoende groot is). Doch in dat
geval kan men in plaats van de uitwendige spanning Vg de door de
schakeling zelf geleverde spanning Vg gebruiken door a met c te
verbinden. Zo verkrijgt men de schakeling van fig. 2a weer terug.
Voor een stabiele toestand van een oscillator moet dus de versterking,
de'keten rondgaande, precies 1 zijn.
Radiotechniek II
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Dat deze eindtoestand inderdaad stabiel is, kan men als volgt aan
tonen. Zou door een of andere uitwendige oorzaak de amplitude
kleiner worden, dan wordt de negatieve roostergelijkspanning eveneens
kleiner, de steilheid en daarmede de versterking groter, waardoor de
amplitude van de trilling weer groter wordt tot de stabiele toestand
weer is bereikt. Zou de amplitude door een uitwendige oorzaak groter
worden, dan vindt het omgekeerde proces plaats tot ook weer de
stabiele toestand is bereikt.
Door de roosterdetectie wordt dus bij de schakeling volgens fig. 2
de amplitude van de trilling begrensd en op een constante, stabiele
waarde gehouden.
3. De oscilleervoorwaarde
We hebben gezien, dat om spontaan trillingen te doen optreden, de
versterking, die de buis geeft, en de koppeling tussen L1 en L2 vol
doende groot moeten zijn. We zullen nu nauwkeuriger nagaan, wat
hierbij onder „voldoende groot" moet worden verstaan. Hiertoe be
ginnen we met de meest eenvoudige onderstellingen te maken. Daarna
zullen we de invloed van verschillende verschijnselen, die het werkelijk
optredende proces wat ingewikkelder maken, nader beschouwen.
De ogenblikswaarde van de anodewisselspanning Va noemen we
positief, als de anode, wat deze wisselspanningscomponent betreft,
positief is ten opzichte van de kathode; evenzo noemen we de ogen
blikswaarde van de roosterwisselspanning Vg positief, als het rooster
positief is ten opzichte van de kathode.
Indien de schakeling volgens fig. 2a oscilleert, d.w.z. dat de anode
wisselspanning Va een constante amplitude en een constante fre
quentie co bezit, is de roosterwisselspanning Vg, dat is de spanning,
die door de in L± vloeiende stroom in L2 wordt geïnduceerd, even
redig met Vz, dus is

Vg = -kV„

(1)

waarbij de terugkoppelfactor k afhangt van de mate van koppeling
tussen Lx en L2. Het negatieve teken in (1) betekent, dat de rooster
en de anodewisselspanning in tegengestelde fase zijn ten opzichte van
de kathode, zodat k een positief getal is. Eenvoudigheidshalve onder
stellen we voorlopig, dat de buis een penthode is, zodat we mogen
schrijven:
(2)

Noemen we de impedantie in de anodeketen Za> dan is:
^a=

-^a -£a >♦ *........................

(3)

zodat:
Va = -SZ,Vg

(4)

Tot nu toe hebben we ons tevreden gesteld met een vereenvoudigd
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beeld van de optredende verschijnselen. Wanneer we straks tot nauw
keuriger beschouwingen overgaan, zullen we zien, dat de frequentie
van de voortgebrachte trilling gewoonlijk een weinig afwijkt van de
resonantiefrequentie van de kring Lx Cl in de anodeketen, zodat 7a
en Va niet volkomen in fase zijn. Ook zal dan blijken, dat de fasen
van 7a en Vg niet precies tegengesteld zijn. Daarom beschouwen we
alle in bovenstaande formules voorkomende grootheden (behalve S)
als complexe getallen.
Door substitutie van (1) in (4) vindt men nu Va = S Zak Va, dus:
S Zak = 1

(5)

Voor oscilleren van de schakeling, d.w.z. voor het onderhouden der
trillingen, is het dus nodig, dat aan (5) is voldaan. Is omgekeerd
aan (5) voldaan, dan zullen de trillingen ook inderdaad optreden.
Men noemt (5) de oscilleervoorwaarde.
De oscilleervoorwaarde (5) volgt ook uit een beschouwing van
fig. 2b. Hiervoor geldt: /a
5 IV, Vz = -IzZa = -SZzVg;
Va'
—
k
Va
—
k
S
ZaVo.
Opdat
Vg' gelijk aan Vg zal zijn, moet
g
dus k S Za — 1 zijn. De oscilleervoorwaarde (5) drukt dus uit, dat de
„rondgaande versterking" gelijk 1 is.
Met behulp van deze formule kunnen we nagaan, hoe groot de fre
quentie en de amplitude zijn van de voortgebrachte trilling.
De wisselstroom door Ll is, indien we de weerstand
van de spoel
Lj verwaarlozen:

I\ = VJj co Lx;
de roosterwisselspanning is:
Vg = —jojMI1 = — Va M\Ly\;
de anodewisselstroom is:
lz = SVg = — VzS M/Li;
de anodewisselspanning is:
7a = _/aZa= Va5 (MILJZa,

ï

waaruit volgt:
5 (M/LJ Za = 1

(6)

S, M en Lx zijn reële getallen. Aan (6) kan dus alleen worden voldaan,
indien Za °°k reëel is. Doch Zat de impedantie van de kring, gevormd
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door Lx en Clf is, althans met de benadering, waarmee we ons voorlopig tevreden stellen, alleen reëel voor de resonantiefrequentie
w0 = i/VIj Q.
De frequentie van de voortgebrachte trilling is dus practisch de
resonantiefrequentie van de afgestemde kring.
De waarden van Lx en M zijn gegeven door de schakeling. Nu we
de frequentie kennen, is ook Za bekend, nl.:
Za = LJiR, CJ

(7)

Oscilleren met een constante amplitude zal dus alleen optreden als:
5 = LJ(M Za) = C1 RJM

(8)

M = Ci RJS ,.........

(8a)

of
zoals uit (6) en (7) volgt.

We onderstellen nu, dat de /a-1/g-karakteristiek van de buis zodanig
is, dat bij toenemende negatieve roostergelijkspanning de steilheid S
afneemt. Noemen we de steilheid bij de roostergelijkspanning nul S0,
dan zal de trilling alleen dan ontstaan, indien we M zo groot hebben
gemaakt, dat M > C1 RJS0. De amplitude van de trilling zal dan
geleidelijk toenemen. Doch ten gevolge van de optredende roosterdetectie ontstaat een negatieve roostergelijkspanning, die in dezelfde
mate toeneemt. Hierdoor neemt de steilheid S af. Is de amplitude van
de trilling zo ver toegenomen, dat S = C1 RJM is geworden, dan is de
stabiele eindtoestand bereikt. (Met de steilheid S is hier steeds de
vroeger gedefinieerde „gemiddelde steilheid" bedoeld.) Hoe groter M is,
des te kleiner is S in de eindtoestand en daardoor des te groter de
amplitude van de roosterwisselspanning. Zoals we later nog zullen zien,
kunnen er bij een grote waarde van M evenwel andere verschijnselen
optreden, zoals „overoscilleren", zodat men de roosterwisselspanning
niet onbeperkt kan opvoeren door M steeds groter te maken.
4. Nauwkeuriger beschouwing van de oscilleervoorwaarde
Bij de voorgaande beschouwingen hebben we het proces geïdealiseerd
voorgesteld. In practische gevallen moeten we echter met enige af
wijkingen van deze eenvoudige beschouwingswijze rekening houden.
We willen daarom de verschillende stappen in de redenering, die ons
heeft geleid tot de oscilleervoorwaarde (5), nauwkeuriger nagaan.
In form. (1) hebben we Vg = — k Va gesteld en voor k gevonden
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MjLv Doch hierbij is de weerstand Rx van de spoel Lx verwaarloosd,
Doet men dit niet, dan vindt men:

Vg = -jojMIj = - Vzj o M/(Rl + jco LJ,
dus:

k = j co M/(Rl + ; (o Lj).

We zien dus, dat k een complex getal is. Is /?1<<coL1, zoals in de
regel het geval is, dan is het imaginaire deel van k evenwel klein.
Bovendien hebben we de spanning, die door Ix in de spoel L2 wordt
geïnduceerd, Vg genoemd en gerekend, alsof de wisselspanning tussen
rooster en kathode van de buis dezelfde was als de in L2 geïnduceerde
spanning. Dit is echter niet geheel juist. We kunnen het roostercircuit
van de buis beschouwen zoals in fig. 3 is aangegeven. De spanning,
die in L2 wordt geïnduceerd, noemen we V2. Deze spanning werkt
in een keten, gevormd door de spreidingszelfinductie L2S van L2
(Lx en Lo vormen geen ideale transformator!), de weerstand R2 van
de spoel L2 en de parallelschakeling van de rooster-kathodecapaciteit
van de buis met een weerstand, gelijk aan het derde deel van de
roosterlekweerstand Rg (zie hfdst. VI. A.i.g). De spanning Vg, die aan het
rooster van de buis wordt toegevoerd, wijkt dus af van de spanning V2f
zowel in amplitude als in fase. Daardoor verandert de terugkoppelfactor k nogmaals. Bij lage frequenties hebben L2S en Cgk weinig
invloed; bij hoge frequenties kan k belangrijk van een reëel getal
afwijken. We kunnen form. (1) wel steeds blijven gebruiken, mits we
bedenken, dat k niet volkomen gelijk is aan M/Lx en in het algemeen
een complex getal is.
Wanneer we afzien van het gebied der zeer hoge frequenties, waarbij
de tijd, die de electronen nodig hebben om zich van de kathode naar
de anode te bewegen, van dezelfde grootte-orde is als de trillingstijd,
is form. (2), 7a = 5 Vgf steeds geldig, waarbij 5 een reëel getal is
(d.w.z. /a en Vg zijn in fase).
Form. (3), Va = — 7a Za> geldt ook algemeen, mits men onder Za niet
alleen de impedantie verstaat, die uitwendig tussen anode en kathode
van de buis is opgenomen, doch hieraan parallel denkt de inwendige
weerstand R{ van de buis en de anode-kathodecapaciteit Cak, zoals in
hfdst. V is besproken. Bij zeer lage frequen
ties kan men de invloed van Cak verwaar
lozen; bevindt zich in de anodeketen een
afgestemde kring, zoals bij de schakeling
Rg
van fig. 2, dan kan men, ook bij hoge
frequenties, Cak opgenomen denken in de
Cgk
capaciteit C1 van de afgestemde kring.
De inwendige weerstand 7?i is bij een penthode zo groot, dat men de invloed hiervan Fig. 3. Roostercircuit van
op Za gewoonlijk wel kan verwaarlozen. de schakeling volgens fig. 2a.
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Fig. 4. Fasehoek
van de impedantie van
een afgestemde kring
als functie van de
frequentie voor ver
schillende waarden van
de dempingsfactor:
<5 = R/co0 L.
1 : <5 = 0,01;
2 : <5 — 0,02;

3 : ö = °>°3;
4 : (5 — 0,04.

In de meeste gevallen gebruikt men echter als oscillatorbuis een triode,
waarbij men wel met R{ rekening moet houden.
We hebben gezien (fig. 3), dat de in L.> geïnduceerde spanning werkt
in een gesloten circuit, waarin dus stroom vloeit. Dit heeft tot gevolg,
dat de impedantie Za tussen de uiteinden van de kring Lj C1 ook
afhangt van het circuit, waarvan L2 deel uitmaakt.
Thans zullen we nauwkeuriger de amplitude en de frequentie van de
voortgebrachte trilling nagaan. We onderstellen, dat er een trilling
met een constante amplitude en een constante frequentie aanwezig is,
dus dat voldaan is aan de oscilleervoorwaarde (5); S Zak = 1. Doch
nu nemen we in aanmerking, dat k complex kan zijn. Daar 5 en het
product S Zak reëel zijn, moet ook Za complex zijn, met een argument,
gelijk aan dat van k doch met het tegengestelde teken. Eenvoudigheidshalve nemen we voorlopige aan, dat de koppeling tussen Ll en L2 zo
los is, dat het roostercircuit, waar L2 deel van uitmaakt, geen merk
bare invloed heeft op Za♦
In hfdst. III hebben we gezien, dat een weerstand Ri parallel aan
een afgestemde kring Lx C1 dezelfde invloed heeft als een toeneming
van de weerstand
in serie met Ll met een bedrag R' = co02 L^jR[.
Denken we nu R' opgenomen in Rlf dan is de impedantie van de kring:
coo Lx 1—jö/x

~T~ i+jPld

(9)

(Voor de afleiding dezer formule en de gebezigde notatie zie hoofdstuk
IILA.ii). Hieruit zien we, dat de fasehoek van Za afhangt van de
frequentie. De frequentie co neemt nu een zodanige waarde aan, dat
de fasehoek van Za even groot is als die van de terugkoppelfactor k,
doch met tegengesteld teken. De amplitude van de trilling stelt zich
zo in, dat S | Za 11 k | = 1.
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Fig. 4 geeft de fasehoek van (9) aan als functie van de frequentie
voor verschillende waarden van ö = RJcüq Ly (dus, bij dezelfde waarde
van Lj, voor verschillende waarden van
Is de fasehoek van k nul,
dan is de fasehoek van Za het ook en is w gelijk aan oj0, zoals boven
ook reeds is gevonden. Is de fasehoek van k echter niet nul, dan
neemt co een andere waarde aan, groter of kleiner dan co0 naargelang de
fasehoek van k positief of negatief is.
Uit fig. 4 blijkt, dat, indien de dempingsfactor <5 = RJcoq Ll van
de kring klein is, een kleine verandering van co in de omgeving van
co0 reeds een grote verandering van de fasehoek (p veroorzaakt. Hieruit
volgt, dat, bij gegeven fasehoek van k, co des te minder van co0 zal
verschillen naarmate de dempingsfactor ó van de kring kleiner is.
5. Enige oscillatorschakelingen
Behalve de schakeling volgens fig. 2a gebruikt men ook wel andere
schakelingen, die op hetzelfde principe berusten.
In fig. 2a was de afgestemde kring Lx C1 in de anodeketen en de
terugkoppelspoel L2 in de roosterketen opgenomen. Bij de schakeling
volgens fig. 5 zijn de afgestemde kring en de terugkoppelspoel van
plaats verwisseld. De amplitude van de roosterwisselspanning is bij
beide schakelingen ongeveer even groot; de anodewisselspanning is
echter bij de schakeling volgens fig. 5 kleiner dan bij die volgens
fig. 2a.
In superheterodyne ontvangers (zie Deel 3, hfdst. III en IV) heeft
de schakeling volgens fig. 2a het bezwaar, dat de condensator Cx van
de afgestemde kring niet aan „aarde" kan worden gelegd. Bij een
wijziging in de schakeling volgens fig. 6 bestaat dit bezwaar niet.
De anodegelijkspanning wordt toegevoerd over een weerstand i?a,
terwijl de kring Lx Cl door een condensator C3 met de anode is
verbonden. De weerstand i?a staat parallel aan de kring, waardoor
de kring meer gedempt wordt, doch dit is geen groot bezwaar,
indien de weerstand Ra niet te klein is. De anodegelijkspanning is
kleiner dan de voedingsspanning, doch ook dit heeft weinig invloed
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Fig. 5. Oscillatorschakeling met af
gestemde kring in de roosterketen.

O O

l2§

1!

Ci

8, Sf

2 O O Li

I

+
Fig. 6. Oscillatorschakeling met af
gestemde kring in de anodeketen en
„parallelvoeding".
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Colpitts-schakeling.

op de goede werking van de buis, mits de weerstand
niet te groot
is, zodat de resterende anodegelijkspanning nog voldoende hoog blijft.
In een ontvangapparaat is bv. i?a = 40 000 Q een geschikte waarde,
waarbij de kring niet te zeer wordt gedempt en de anodegelijkspanning niet te laag wordt.
In zenders worden dikwijls nog andere oscillatorschakelingen toegepast, die echter voor ontvangers, waar de frequentie van de oscillator
over een groot gebied moet worden gevarieerd door verandering van
de capaciteit van de condensator Clf die men bij voorkeur aan aarde
legt, in het algemeen minder geschikt zijn.
De schakeling volgens fig. 7 is bekend als de Hartley-schakeling.
Van de afgestemde kring Lx Cx is het ene uiteinde verbonden met de
anode, het andere uiteinde met het rooster van de buis, terwijl een
aftakking van de spoel L1 met de kathode is verbonden. De roostercondensator Cg en de condensator C3 houden de anodegelijkspanning
verwijderd van het rooster en de kathode. Een afzonderlijke terugkoppelspoel is niet aanwezig. Op deze wijze bezitten de anodewisselspanning en de roosterwisselspanning vanzelf tegengestelde fasen t.o.v.
de kathode. De grootte van de terugkoppelfactor k kan men kiezen
door de keuze van de plaats van de aftakking op Lv 1
De schakeling volgens fig. 8, bekend als de Colpitts-schakeling, ver
toont grote overeenkomst met de Hartley-schakeling. De aftakking op
de kring, waaraan de kathode is gelegd, bevindt zich hier in de tak, die
de capaciteit bevat. De grootte van de terugkoppelfactor wordt bepaald
door de verhouding der capaciteiten Ca en C\>, nl. k = CJC\>.
Fig* 9 geeft een oscillatorschakeling, waarbij zowel in de rooster1 Bij de schakeling volgens fig. 2 moeten we zorgen, de terugkoppelspoel L2
zo tussen rooster en kathode aan te sluiten, dat de fasen van de roosterwissel
spanning en van de anodewisselspanning tegengesteld zijn. Door vergelijking
van deze schakeling met de Hartley-schakeling is het niet moeilijk, de juiste
wijze, waarop beide spoelen moeten worden aangesloten, vast te stellen. Zijn
de spoelen Lx en L2 bv. op één koker gewikkeld, dan denkt men een uiteinde
van de ene spoel verbonden met een uiteinde van de andere spoel, zodanig,
dat men, beide delen in serie doorlopend, steeds in dezelfde zin rondgaat.
De Hartley-schakeling leert nu, dat het vrije uiteinde der ene spoel met de
anode en het vrije uiteinde der andere spoel met het rooster moet worden ver
bonden. Voor de schakelingen volgens fig. 5 en fig. 6 geldt hetzelfde.
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keten als in de anodeketen een afgestemde kring is opgenomen, zonder
dat deze kringen inductief zijn gekoppeld. Deze schakeling is bekend
onder de naam Huth-Kühn-schakeling (in het Engels wel genoemd:
„tuned plate — tuned grid”, afgekort: T.P.T.G.). De terugkoppeling
vindt hier plaats door de rooster-anodecapaciteit Cag van de buis.
Indien deze capaciteit voor een goede werking van de oscillator te
klein is, zoals bv. bij een penthode gewoonlijk het geval is, kan men
tussen anode en rooster uitwendig nog een condensator aanbrengen.
Alvorens de werking van deze oscillatorschakeling te verklaren be
schouwen we eerst de schakeling van fig. io, waarbij tussen anode
en kathode een impedantie Zi, tussen rooster en kathode een impe
dantie Z2 en tussen rooster en anode een impedantie Z3 is aangebracht.
De gelijkspanningsbron voor de anodevoeding is in deze figuur weg
gelaten; we onderstellen, dat deze op een of andere doelmatige wijze
is aangebracht. De drie impedanties vormen een gesloten keten. Ze
worden dus door dezelfde stroom 1 doorlopen, die op een bepaald
ogenblik bv. gericht is zoals door de pijlen aangegeven. Hierbij ver
waarlozen we de anodestroom /a, die door deze impedanties zijn weg
naar de kathode vindt, doch die, indien de schakeling oscilleert, klein
is ten opzichte van de stroom /. We onderstellen voorlopig, dat de
impedanties uitsluitend zelfïnducties en capaciteiten bevatten, dus geen
weerstanden. We hebben reeds gezien, dat, indien een schakeling oscil
leert, de fase van de anodespanning ten opzichte van de kathode althans
bij benadering tegengesteld is aan die van de spanning van het rooster
ten opzichte van de kathode. Met deze benaderingen en verwaar
lozingen is de spanning tussen anode en kathode. I Zx en de spanning
tussen rooster en kathode — I Zo- Anode en rooster bezitten dus span
ningen met tegengestelde fasen ten opzichte van de kathode, wanneer Zx
en Zo óf beide inductief óf beide capacitief zijn. De som der spanningen
in het gesloten circuit is, in eenzelfde richting rondgaande, nul, dus
I (Zi + Zo + Zo,) = o. Zijn dus Z1 en Zo inductief, dan is Z3 capaci
tief; zijn Zi en Z2 capacitief, dan is Z3 inductief. Het eerste geval
doet zich voor bij de Hartley-schakeling (fig. 7), het tweede geval
bij de Colpitts-schakeling (fig. 8), zoals men ziet uit fig. n, waar
deze beide schakelingen op een andere wijze zijn getekend.
Op overeenkomstige wijze kan men de schakeling van fig. 9 tekenen
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Fig. 10.

Fig. 9. Huth-Kühn-schakeling.

Algemene voorstelling van
een oscillatorschakeling.
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Fig. ii. Vereenvoudigde voorstelling
van de Hartley- (a) en de Colpittsschakeling (b).

I
Fig. 12. Vereenvoudigde voorstelling
van de Huth-Kühn-schakeling.

zoals in fig. 12 is aangegeven. Daar Z3 een capacitieve reactantie is,
is voor oscilleren nodig, dat Z\ en Z2 inductieve reactanties zijn.
Een keten, bestaande uit een zelfinductie en een capaciteit parallel,
is voor frequenties, lager dan de resonantiefrequentie, inductief;
voor frequenties, hoger dan de resonantiefrequentie, capacitief. Indien
dus de schakeling volgens fig. 9 of 12 oscilleert, is de frequentie van
de opgewekte trilling lager dan de resonantiefrequentie van de kring
Lx C1 en ook lager dan de resonantiefrequentie van de kring L2 C2.
De frequentie neemt een zodanige waarde aan, dat de som der vectoren,
die de spanningen over de drie impedanties Z\, Z2 en Z3 voorstellen,
of, wat hetzelfde is, de som der vectoren, die de drie impedanties
voorstellen, juist nul is. Of inderdaad oscilleren optreedt, hangt
in verband met de steilheid van de buis, er van af, of er een frequentie
is, waarbij aan de oscilleervoorwaarde (5) wordt voldaan. Indien bv.
de impedanties van de kringen Zi en Z2 te klein zijn, zal geen oscilleren
optreden.
Daar de schakeling volgens fig. 9 dezelfde is als die, welke bij hoog
frequent- of middenfrequentversterking wordt gebruikt, volgt hieruit,
dat, indien bij een dergelijke versterker Cag niet zeer klein is, de
versterker oscilleert. Dit is een der redenen, waarom men in hoogfrequentversterkers geen triodes, doch uitsluitend penthodes gebruikt.
De stabiliteitsvoorwaarde voor deze schakeling is afgeleid in hoofdstuk
V.C.4 [zie aldaar form. (113)].
We kunnen de werking van de Huth-Kühn-schakeling ook op een
andere wijze verklaren, nl. door het zg. „Miller-effect”. Hieronder
verstaat men het verschijnsel, dat een versterkerbuis zich gedraagt
alsof de capaciteit tussen rooster en kathode is vergroot met een
bedrag, ongeveer gelijk aan de rooster-anode-capaciteit vermenig
vuldigd met de versterking, die de schakeling geeft. In de radiotechniek
maakt men hiervan meermalen een nuttig gebruik; in andere gevallen
heeft dit effect ongewenste gevolgen.
Om dit te verklaren beschouwen we een versterker zoals in fig. 13 aangege
ven. Tussen rooster en kathode werkt een wisselspanning I^g; in de anodeketen is een impedantie Za opgenomen; tussen rooster en anode bevindt
zich een impedantie Zag* Deze laatste impedantie kan bv. de impedantie
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van de rooster-anodecapaciteit van de buis zijn; bij sommige toe
passingen is echter nog een impedantie uitwendig tussen rooster en
anode aangebracht. We zullen de schakeling algemeen beschouwen en
daartoe de impedanties, stromen en spanningen complex voorstellen.
Als de positieve richting der stromen nemen we de richting aan,
door de pijlen aangewezen. We noemen de momentele waarde van de
roosterwisselspanning Vg en van de anodewisselspanning Va positief,
als het rooster resp. de anode, wat de wisselspanningscomponenten
betreft, positief zijn ten opzichte van de kathode. De roosterwissel
spanning Vg levert een stroom 7g, die door de impedantie Zag vloeit.
De schakeling vertegenwoordigt tussen het rooster en de kathode een
impedantie Zg = Vg/7g. Deze impedantie willen we berekenen. We
denken Cag opgenomen in Zag en Cak opgenomen in Za- Cgk voegen
we na het berekenen van Zg hieraan toe.
Voor de schakeling van fig. 13 stelt fig. 14 een vervangingsschema voor.
Aan het bekende vervangingsschema van een versterker is een tak toe
gevoegd, bestaande uit Vg en Zag- De inwen
dige weerstand van de buis hebben we hierbij
[la
eenvoudigheidshalve opgenomen in de im
T
pedantie Za- Ter verdere vereenvoudiging
onderstellen we, dat Zag>>Za> waaruit
Za
volgt, dat 7g<<7a, zodat de stroom door
Za practisch gelijk is aan 5 Vg. Uit fig. 14
Vg
volgt nu:
(IO)
= —Ua;
(11)
Ig Zag = Va)
Fig. 13.
dus
Vg — IgZag — — S Vg Za • • (12)
met een impedantie
of
Vg (1 + S Za) = Ig Zag - - - (*3) Triode
Za tussen anode en kathode
Hieruit volgt:
en een impedantie Zag tussen
rooster en anode. De impe
Zag
(14)
dantie tussen rooster en ka
Zeg — VgUg —
thode is Zag/(i + v). (v is het
I 4" S Za
dat de schake
De versterking, die de buis geeft, dus aantal malen,
ling versterkt.)
— Ug/Ug, noemen we v.
Uit (10) volgt, dat:
v = S Za................. (15)
ig|
Zag
Voor (14) kunnen we nu schrijven:
ag

11

Als Za complex is, is v het ook, evenals
1 -j- v. We stellen daarom:
(16)
1 4- v = a+ jb,
dus:

Zag

a + jb

(17)

v9(y
SVg

Fig. 14.
Vervangingsschema voor de
schakeling van fig. 13.
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of, uitgedrukt in admittanties, met Fg _ i/Zg en Fag
l/Zag>
Yg = (a+ j b) Fag
(18)
a is in alle gevallen een positief getal; b kan echter positief, nul of
negatief zijn.
We willen nu de uitdrukking (18) toepassen op ons geval, waarbij
^ag = j co Cag. Dan is Fg = — b co Cag + ; a co Cag. De admittantie
van de schakeling van fig. 13 tussen rooster en kathode is dus de parallel
schakeling van een weerstand i/(—b co Cag) en een capaciteit a Cag.
Is Za reëel, bv. een weerstand of een L C-kring, afgestemd op de
frequentie van Vg, dan is ook v reëel en a = 1
v. Dan is de admit
tantie Fg de admittantie van een condensator, gelijk aan Cag ver
menigvuldigd met 1 + v.
Is Za inductief, bv. een zelfinductie of een L C-kring, afgestemd op
een frequentie hoger dan die van Vg, dan is b positief. Parallel aan
de capaciteit a Cag moet men zich dan een negatieve weerstand voor
stellen, groot i/(—bcoCzg).
Bij de Huth-Kühn-schakeling komt deze negatieve weerstand parallel
aan de roosterkring. De weerstand, die zich bevindt in de roosterkring,
kan men omrekenen in een weerstand, parallel aan een kring, die geen
demping bezit (fig. 15). Is deze positieve weerstand gelijk aan de
absolute waarde van de negatieve weerstand 1/— b co Cag, dan is er in
totaal geen weerstand aanwezig en kan een trilling, die eenmaal in de
roosterkring aanwezig is, onveranderd blijven voortbestaan. De schake
ling kan dus oscilleren.
Is Za capacitief, bv. bestaande uit een capaciteit of een L C-kring,
afgestemd op een frequentie, lager dan die van Vg, dan is b negatief
en de weerstand i/(— b co Cag) positief. De demping van de roosterketen wordt dus groter; de schakeling zal niet oscilleren.
Behalve de negatieve weerstand, die bij een inductieve anodeketen (dus
bij een kring in de anodeketen, afgestemd op een hogere frequentie
dan die van de spanning tussen rooster en kathode) parallel aan de
roosterkring optreedt, komt parallel aan deze kring de capaciteit a Cag.
Daardoor wordt de resonantiefrequentie van de kring verlaagd. De
frequentie, waarmee de schakeling oscilleert, is dus lager dan de
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Fig. 15. Huth-Kühn-schakeling, met de (door streeplijnen
aangegeven) impedanties, die als gevolg van Cag parallel
aan de roosterkring optreden.
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resonantiefrequentie van de roosterkring alleen.
Zowel de roosterkring als de anodekring moeten
dus zijn afgestemd op een hogere frequentie dan
de frequentie, waarmee men de oscillator wenst
te laten werken.
We hebben hier de schakeling bezien vanuit de
roosterketen. We kunnen echter ook van de
anodeketen uitgaan en vragen naar de impe
dantie Za = VJIa tussen anode en kathode bij
de schakeling van fig. 16. Eenvoudigheidshalve
onderstellen we, dat de stroom, die door de
serieschakeling van Zag en Zg vloeit, klein is
ten opzichte van de anodewisselstroom, zoals
bij practische toepassingen van deze schakeling
vrijwel altijd het geval is. We onderstellen een
penthode, zodat met voldoende benadering geldt:
Ia = SV g
(19)
De roosterwisselspanning is:

v„= ya

t

II
Fig. 16. Triode met
een impedantie Zc tus
sen rooster en kathode
en een impedantie Zag
tussen rooster en anode.
De impedantie tussen
anode en kathode is
S

Za
+ SZB
—e-.

_,

(20)

Zg + Zag

£g
Zg + Zag

dus:

(21)

Hieruit volgt, dat de schakeling zich nu, gezien tussen anode en
kathode, gedraagt als een impedantie:

Za =

Va _Zg ~j~ Zag _
, Zag
5
Zg
^
SZg '
h

(22)

dus als een weerstand i/S in serie met een impedantie Zag/S Zg.
Bij de Huth-Kühn-schakeling wordt Zag gevormd door de roosteranode-capaciteit Cag van de buis (eventueel vergroot met een uit
wendig aangebrachte capaciteit); Zg wordt gevormd door de L Ckring in de roosterketen.
1

(23)

~ in

(24)

ö + jP '■

z4a = —+
5
I
1

1

d + ifi—=±(
S (Ofoo
L Cag S\

P
co coo C Cag

)

d
j S co ojq L Cag

*(25)

Is fi positief of nul, dan gedraagt Za zich als de serieschakeling van
een positieve weerstand en een capaciteit, die parallel aan de kring
in de anodeketen staat. De demping van de anodeketen wordt dus
vergroot en de schakeling zal niet oscilleren.
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Is p negatief, zo, dat | p | < co co0 L Cag, dan is het reële deel van Za
eveneens positief en zal de schakeling dus ook niet oscilleren. Is
echter p negatief en zo groot, dat | p | > w w0 L Cag, dan is het reële
deel van £a negatief, dus is Za de serieschakeling van een negatieve
weerstand en een capaciteit. Men kan deze omrekenen in een gelijk
waardige parallelschakeling van een negatieve weerstand en een capa
citeit. Is de absolute waarde van deze negatieve weerstand gelijk aan
de positieve aequivalente parallelweerstand van de L C-kring in de
anodeketen, dan zal de schakeling oscilleren.
De schakelingen van fig. 13 en fig. 16 worden in de radiotechniek
voor verschillende doeleinden gebruikt, nl. bij frequentiecorrectie van
oscillatoren, bij frequentiemodulatie enz. We zullen er daarom later
nog op terugkomen.
De tot nu toe besproken oscillatorschakelingen zijn de meest toegepaste, zowel in de zend- als in de ontvangtechniek. Soms worden
echter wel andere schakelingen gebruikt. Enkele daarvan willen we nog
beschouwen.
De dynatron-oscillator berust op de secundaire emissie door de anode
van een tetrode. Fig. 17 geeft het schema. Zoals in hfdst. IV reeds
is besproken, daalt de anodestroom van een tetrode bij toenemende
anodespanning, indien de anodespanning lager is dan de schermroosterspanning. Fig. 18 geeft nog eens de anodestroom-anodespanningskarakteristiek van een tetrode.
In het gebied van de dalende karakteristiek is de inwendige weerstand
AVJAISL = R[ negatief. Men zegt daarom, dat de buis in dit gebied
een negatieve weerstand vormt. (Immers bij een „gewone" weerstand
is de verhouding AVI AI steeds positief.) Men kan het zo opvatten,
dat deze negatieve weerstand de positieve weerstand van de kring L C
neutraliseert, zodat een schakeling zonder weerstand wordt verkregen,
waarin een eenmaal aanwezige trilling blijft voortbestaan. De schake
ling is wel zeer eenvoudig; behalve de buis en zijn voedingsspanningen
zijn slechts één spoel en één condensator nodig. Het eerste rooster,
dat bij deze schakeling gemist zou kunnen worden, legt men aan de
kathode. Daar de secundaire emissie van een buis dikwijls niet zeer
betrouwbaar en reproduceerbaar is, wordt deze oscillatorschakeling
slechts zelden gebruikt.
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Fig. 17.

Dynatron-oscillator.

Fig. 18. /a-Fa-karakteristiek
van een tetrode.
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Fig. 19 geeft de Numans-schakeling. De eerste
jaren na de uitvinding
1
dezer schakeling (1924)
werd zij wel toegepast
o
(vergelijk hfdst. IV. 1.2,
o
o
fig. 61), doch is daarna in
o
onbruik geraakt, totdat in
de laatste tijd er de aan
dacht weer op is gevallen
]\
voor bijzondere toepas
singen. Daar men in het
Fig. 19. Numans-schakeling.
buitenland inmiddels ververgeten was, dat de Ne
derlander Numans de
uitvinder was, heeft men
er daar een nieuwe naam
voor verzonnen, nl. „transitron”. Bij deze schake
ling gebruikt men een
buis met een rooster, dat
ten opzichte van de ka
thode een positieve span
ning heeft, gevolgd door
+
een rooster met een nega
Fig. 20. Franklin-oscillator.
tieve spanning. Vroeger
gebruikte men daarvoor
een buis met ruimteladingsrooster, zoals in hfdst. IV.M.i is be
schreven; daar deze buizen in onbruik zijn geraakt, neemt men
tegenwoordig een penthode, waarbij het eerste rooster, dat in deze
schakeling wederom overbodig is, met de kathode wordt verbonden.
De wisselspanning op het tweede rooster is dezelfde als die op het
derde rooster. Neemt deze spanning op het derde rooster toe, dan zal
van de totale kathodestroom een groter deel naar de anode vloeien
en een kleiner deel naar het tweede rooster. Neemt de spanning op
het derde rooster af, dan vindt het omgekeerde plaats. In deze schake
ling gedraagt de buis zich dus, gezien tussen het tweede rooster en de
kathode, als een negatieve weerstand, waardoor oscilleren optreedt,
evenals dit bij de dynatronoscillator het geval was. Ook hier is geen
terugkoppelspoel aanwezig, hetgeen bij sommige toepassingen een
voordeel kan zijn.
Bij de schakelingen volgens fig. 2a of fig. 5 hebben we gezien, dat de
roosterwisselspanning bij benadering in tegenfase is met de anodewisselspanning. Bij de terugkoppeling van anode naar rooster is dus
een omkering der fase nodig, die in fig. 2a of fig. 5 werd verkregen
door de wikkelrichting van de terugkoppelspoel geschikt te kiezen. Men
kan deze omkering der fase ook verkrijgen door een versterkertrap
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met weerstandkoppeling. De schakeling, die dan ontstaat, en schematisch
is aangegeven in fig. 20, draagt de naam Franklin-oscillator. Ook bij
deze oscillator is, evenals bij de beide vorige, de omschakeling op
een andere spoel voor de afgestemde kring eenvoudig.
6. Constantheid der frequentie
We hebben gezien, dat de frequentie van de trilling, die de oscillator
van fig. 2a voortbrengt, een zodanige waarde aanneemt, dat voldaan
is aan de oscilleervoorwaarde S Za k = 1. Wanneer een der drie
grootheden S, Zz of k verandert, hetzij in amplitude, hetzij in fase,
dan zal dus in het algemeen de frequentie ook veranderen. S kan bv.
veranderen door verandering der voedingsspanningen en bij het ouder
worden van de buis; Zz kan veranderen door een verandering van Lx of Cx
tengevolge van temperatuursveranderingen, doch ook door een verande
ring van de demping van de kring, bv. doordat de inwendige weerstand
Ri van de buis verandert (Zz is immers de parallelschakeling van de
kring in de anodeketen en de inwendige weerstand van de buis) of door
dat Cak varieert (Cak maakt deel uit van de capaciteit van de kring in
de anodeketen). k kan bv. veranderen door mechanische veranderingen
in Lx en L2, zoals bij temperatuurvariaties kan voorkomen.
In de meeste gevallen wil men tijdens het bedrijf slechts een zeer
geringe verandering in de frequentie toelaten. Het is dus nodig, dat
zowel S als k als Zz 20 weinig mogelijk variëren. Op de eerste plaats
zorge men voor een stevige constructie der onderdelen, zodat geen
vormveranderingen door mechanische trillingen enz. optreden.
Een lage temperatuurscoëfficiënt en een zo constant mogelijke tempe
ratuur is, vooral voor de onderdelen van de afgestemde kring, van
belang. Constante voedingsspanningen bevorderen een constante steil
heid, een constante inwendige weerstand en een constante capaciteit
der buis, dus uiteindelijk ook een constante frequentie.
Het voornaamste middel om de frequentie constant te houden is een
goede kwaliteit van de afgestemde kring, dus een grote waarde van
RJoj Lx (hierbij
Q = o LJRlf dus een kleine waarde van <5 = 1 /Q
zijn alle dempende invloeden gedacht als opgenomen in de weerstand
R1 in serie met de kring, dus eventuele parallelweerstanden omgerekend
in serieweerstanden, zoals in hfdst. III is aangegeven). Dit kan men
als volgt verklaren.
Bij een kleine verandering van /c, Llf Cx of Rx is, bij gelijkblijvende
frequentie, de fasehoek van Zz k niet meer nul. De frequentie ver
andert dan zoveel, tot de fasehoek van Zz zoveel is veranderd, dat
deze weer gelijk en tegengesteld is aan de fasehoek van k. Indien
van een kring Q groot, dus d klein is, verandert bij een bepaalde
frequentieverandering de fasehoek cp van de kring meer dan bij een
kleine waarde van Q. Omgekeerd behoeft bij een kring van goede kwaliteit
de frequentie minder te variëren om een bepaalde faseverandering te
geven, dan bij een kring van minder goede kwaliteit. Fig. 4 laat dit
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zien. Hieruit volgt dus, dat bij een kring van goede kwaliteit de
frequentie veel nauwkeuriger gelijk blijft aan de resonantiefrequentie
van de kring dan bij een kring van slechte kwaliteit.
Door veranderingen in de buis, zoals optreden bij het ouder worden
van de buis, bij variaties van de voedingsspanningen (gloeispanning,
anodespanning, eventueel schermroosterspanning) en bij het ver
anderen van de negatieve roostergelijkspanning, zoals bv. bij de
schakeling van fig. 2 en 5 optreedt, wanneer de amplitude van
de roosterwisselspanning verandert, veranderen de capaciteiten van de
buis. Bij de schakeling volgens fig. 5 maakt bv. Cgk deel uit van
de capaciteit van de afgestemde kring, zodat veranderingen in Cgk de
frequentie doen variëren. Om dit effect te verminderen kan men
de kring „los aan de buis koppelen", zodat Cgk minder invloed heeft
op de resulterende capaciteit van de kring. Fig. 21 geeft hiervan een
voorbeeld. Hier staat Cgk parallel aan de capaciteit C2, die groter is
Ci(C2+ Cgk) ^
dan de effectieve capaciteit
Ci -j- C2 + Cgk
Neemt men C2 = Clt dan is de invloed van een kleine verandering
in Cgk slechts V4 deel van de invloed, die er zou zijn bij de schakeling
volgens fig. 5. Neemt men C2 nog groter, dan is de invloed van Cgk
riog geringer.
Bij vele toepassingen heeft deze „losse koppeling" het bezwaar, dat
bij eenzelfde spanning over de kring de spanning op het rooster
kleiner is en ook de impedantie tussen rooster en kathode kleiner is.
De beide laatstgenoemde maatregelen, nl. grote Q van de kring en
los koppelen van de kring aan de buis, vindt men verenigd bij het
gebruik van een kwartskristal als afgestemde kring. Zoals in Deel 1
is uiteengezet, kan men een kristal met zijn houder, geschakeld tussen
rooster en kathode van een buis, voorstellen door het schema van
fig. 22, waarbij Ch de capaciteit tussen de electroden van de houder
voorstelt. Dit schema is gelijk aan dat van fig. 21. Daar Ch,
de capaciteit van de kristalhouder, belangrijk groter is dan Ck, de
aequivalente capaciteit van het kristal, bv. 100 maal zo groot, is
de kring zeer los met de buis gekoppeld. De kwaliteitsfactor Q van het
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Fig. 21. Losse koppeling tussen de
buis en de afgestemde kring.
Radiotechniek II — 30

Rk

Fig. 22. Vervangingsschema voor een
kwartskristal, geschakeld tussen rooster
en kathode van een triode.
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—- \/-Jr* is zeer groot, bv. ioooo, terwijl
Rk I Ck
deze factor voor een. kring, bestaande uit een spoel en een conden
sator, slechts ongeveer ioo is. Hieruit volgt, dat men met een
roosterketen zoals in fig. 22 voorgesteld, een oscillator kan con
strueren, waarvan de frequentie zeer weinig varieert door uitwendige
invloeden. Door temperatuursveranderingen kunnen echter Lk en Ck
een weinig veranderen. Door het gebruikte kwartsplaatje op een
gunstige wijze uit het kristal te snijden kan de temperatuurscoëfficiënt
zeer laag zijn (zie Deel 1). Plaatst men bovendien het kristal
in een thermostaat, d.i. een afgesloten doos, waarbinnen de tempe
ratuur automatisch constant wordt gehouden, dan hebben uitwendige
temperatuursveranderingen practisch geen invloed. De impedantie
tussen rooster en kathode verloopt in fig. 22 als functie van de fre
quentie echter anders dan bij een eenvoudige parallelschakeling van
een spoel en een condensator (voor fig. 21 geldt natuurlijk hetzelfde).
Indien we de weerstand i?k verwaarlozen, verloopt de reactantie zoals
fig. 23 aangeeft. Er zijn twee resonantiefrequenties: een serieresonantiefrequentie
= ijy/L^ Ck en een parallelresonantiefrequentie
oj2 = i/\/Lk Ceff, waarbij Ceff de effectieve capaciteit van de keten
kristal, nl. w0Lk/i?k

voorstelt, nl. Ceff =

Ch Ck . Daar Ck > > Ck,verschillen co1 en co2

Ch + Ck

slechts weinig (wx < a>2). Voor co = a>l is de impedantie nul; voor
co = co2 is de impedantie oneindig. Brengt men de weerstand i?k ‘n
rekening, dan verloopt de absolute waarde van de impedantie zoals
fig. 24 aangeeft.
Bij het gebruik van een kwartskristal bedient men zich in vele ge
vallen van de Huth-Kühn-schakeling, waarbij het kristal de rooster
keten vormt (fig. 25). Deze schakeling is aangegeven door Pierce. We
hebben reeds gezien, dat zowel de rooster- als de anodeketen bij deze
schakeling inductief moeten zijn. Uit fig. 23 blijkt, dat indien de
+jx

t
o

1

-jx

Fig. 23. Reactantie van de rooster
keten van fig. 21 en 22 als functie
van de frequentie, bij verwaarlozing
van de weerstand.

(a),

(5)2

~—(a)

Fig. 24. . Absolute waarde van de
impedantie in de roosterketen van
fig. 22 als functie van de frequentie,
met inachtneming van de weerstand.
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schakeling oscilleert, de frequentie co
van de voortgebrachte trilling daar
voor moet liggen tussen cox en co2, die
0/ 8
o
slechts zeer weinig verschillen, daar
Ck<<Ch- De anodeketen moet afge
t' i
stemd zijn ook op een iets hogere fre
quentie dan co. Uit de algemene oscilleervoorwaarde (5) volgt, dat de impe-tdanties van de kringen voldoende groot
moeten zijn. Voor de keten, die het Fig. 25. Oscillatorschakeling
met kwartskristal.
kristal bevat, is de impedantie alleen
groot in het gebied tussen co1 en co2, als
coy slechts zeer weinig lager is dan co 2*
Treedt door een of andere uitwendige oorzaak eeri verandering op
in de schakeling, dan zal in het algemeen niet meer voldaan zijn aan
de oscilleervoorwaarde (5). De amplitude en de frequentie van de
voortgebrachte trilling zullen veranderen tot weer aan (5) is voldaan.
Wegens de zeer grote waarde van Q voor de roosterketen, die het
kristal bevat, zal een zeer geringe verandering van de frequentie reeds
een grote verandering veroorzaken in het faseverschil tussen anodespanning en roosterspanning, dus in de fasehoek van k in (5). Bij
deze kleine frequentieverandering veranderen de amplitude en de fase
van de impedantie in de anodeketen nauwelijks.
We hebben hier bijzondere aandacht geschonken aan de constantheid
van de frequentie. Aan de constantheid van de amplitude worden in
vrijwel alle practische gevallen veel minder strenge eisen gesteld,
zodat voor het constant houden van de amplitude in de regel geen
bijzondere maatregelen nodig zijn.
7. Dempingsreductie
We hebben gezien, dat bij een oscillator de roosterwisselspanning
evenals bij een gewone versterker een anodewisselspanning veroorzaakt
en dat deze anodewisselspanning door terugkoppeling weer een rooster
wisselspanning veroorzaakt, met als uiteindelijk resultaat, dat, indien
de terugkoppeling voldoende sterk is, in de steeds aanwezige trillingskring de trilling blijft voortbestaan.
Is daarentegen in een trillingskring, die geen deel uitmaakt van een
oscillator, een trilling aanwezig, dan zal de amplitude van de trilling
voortdurend afnemen (zie hfdst. III), doch des te langzamer naarmate
de demping van de kring kleiner is. Zou er geen demping aanwezig
zijn (d.w.z. zou de weerstand van de kring nul zijn), dan zou de een
maal aanwezige amplitude der trilling onveranderd blijven.
Maakt een kring deel uit van een oscillator, dan is het effect van de
oscillatorbuis alsof de demping van de kring tot nul werd gereduceerd.
Maakt men de terugkoppeling nu kleiner, dan zal bij een bepaalde
waarde van deze terugkoppeling het oscilleren, d.w.z. het onveranderd
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voortbestaan der trillingen, op
houden. Toch wordt er dan nog
wel door de anodewisselspanning
een spanning in de roosterketen
veroorzaakt, die oorzaak is, dat
de anodewisselstroom groter is
dan zonder terugkoppeling het
C,
geval zou zijn. Om de trilling te
laten voortbestaan is het dan
evenwel nodig, aan het rooster
van buiten een wisselspanning toe
te voeren.
Fig. 26. Versterker met terugkoppeling Bij een schakeling volgens fig. 26
(dempingsreductie).
wordt de aangelegde roosterwisselspanning versterkt, ten ge
volge van de terugkoppeling (door een wederzijdse inductie M tussen
L3 en LJ, die niet voldoende is om oscilleren te veroorzaken.
De roosterkring Ll C1 gedraagt zich alsof de demping van deze kring
was verminderd. Men noemt dit dempingsreductie. Deze schakeling
werd vroeger veel in ontvangers toegepast. De selectiviteit en de
versterking van een dergelijke schakeling worden door de terug
koppeling belangrijk groter. Het bezwaar van deze schakeling is, dat
de instelling der terugkoppeling zeer kritisch is. Is de terugkoppeling
zwak, dan is het effect gering; is de terugkoppeling te sterk, dan
treedt oscilleren op. De frequentie van de dan opgewekte trilling
zal in het algemeen wat afwijken van de draaggolf van het ontvangen
signaal en na detectie een sterke fluittoon geven met een frequentie,
gelijk aan het verschil tussen de frequentie van het ontvangen en
die van het in de ontvanger voortgebrachte signaal. Bij de tegen
woordig algemeen gebruikelijke superheterodyne ontvangers zijn de
selectiviteit en de gevoeligheid ook zonder terugkoppeling voldoende.
Daarom wordt in omroepontvangers deze dempingsreductie vrijwel
niet meer toegepast.
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8. Oscillatoren voor zeer hoge frequenties
Oscillatoren van de tot hier toe beschouwde soort leveren bij zeer
hoge frequenties verschillende moeilijkheden op (zie ook hfdst. IV.K).
De resonantiefrequentie van een kwartskristal hangt af van zijn
dikte. Hoe hoger de frequentie, des te dunner moet het kristalplaatje
zijn. Voor een frequentie van 10 MHz heeft men een kristal nodig,
dat slechts ongeveer 0,25 mm dik is. Voor nog hogere frequenties is
het niet goed mogelijk kwartsplaatjes te vervaardigen, die voldoende
dun zijn en toch mechanisch sterk genoeg. Wil men een trilling
opwekken met een hogere frequentie en toch deze frequentie constant
houden met een kristal, dan gaat men uit van een oscillator, die een
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trilling voortbrengt met een lagere frequentie en die door een kwartskristal constant wordt gehouden. Door frequentievermenigvuldiging
verkrijgt men de gewenste frequentie (zie hfdst. IV.G en Deel 4).
De beschouwde oscillatorschakelingen bevatten alle o.a. een afge
stemde kring, bestaande uit een spoel en een condensator. Voor zeer
hoge frequenties (hoger dan ongeveer 100 MHz) wordt het moeilijker,
een dergelijke kring samen te stellen. Men gebruikt dan bv. doos
kringen, trilholten of transmissieleidingen, zoals beschreven in
hfdst. III.D.
Bij zeer hoge frequenties leveren ook de buizen verschillende moeilijk
heden op, die reeds zijn vermeld in hfdst. IV.K. Gebruikt men de
aldaar besproken speciale trioden voor zeer hoge frequenties, die o.a.
zijn gekenmerkt door zo klein mogelijke afmetingen, dan kan men
nog trillingen opwekken met frequenties tot ongeveer 500 MHz (dus
met een golflengte van ongeveer 60 cm).
Is de frequentie zo hoog, dat de tijd, nodig voor één periode van de
trilling, d.i. de trillingstijd, vergelijkbaar wordt met de tijd, die de
electronen nodig hebben om zich van de kathode naar de anode te
bewegen, de zg. looptijd der electronen, dan worden de electronen, die
het rooster passeren, wel op de normale wijze bestuurd door de roosterspanning; doch als deze electronen de anode bereiken is de fase van
de roosterspanning inmiddels reeds veranderd. De anodestroom is dus
niet meer in fase met de roosterspanning, waardoor onze beschouwingen
over het ontstaan der trillingen niet meer geldig zijn.
Voor het opwekken van trillingen met zeer hoge frequenties, zoals bv.
bij radar worden gebruikt, bezigt men dan ook andere buizen en
andere schakelingen, bv. de in hfdst. IV.K beschreven magnetrons.
Voor verdere bijzonderheden hierover verwijzen we naar Deel 6a.
9. Overoscillcren (zelfonderbreking)
Bij onze voorgaande beschouwingen zagen we, dat na het inschakelen
van een oscillator volgens het schema van fig. 2, een trilling ontstaat,
waarvan de amplitude, die in het begin klein is, aangroeit tot een
bepaalde waarde, die verder constant blijft. Door roosterdetectie
ontstaat een negatieve roosterspanning, die tegelijk met de toe
nemende amplitude van de trilling groter wordt. Hierdoor neemt de
gemiddelde of effectieve steilheid af tot aan de oscilleervoorwaarde (5)
is voldaan, waarna de amplitude van de trilling, zowel als de nega
tieve roosterspanning, verder constant blijven. In de regel is in deze
toestand van stabiel oscilleren de negatieve roosterspanning zo groot,
dat bij deze instelling, indien geen roosterwisselspanning aanwezig
was, geen anodestroom zou vloeien. In fig. 27 is de instelling van
een oscillatorbuis in oscillerende toestand in de /a-Vg-karakteristiek
aangegeven. Tussen rooster en kathode staat de gelijkspanning — Vg0
en de roosterwisselspanning met amplitude Vgw, welke laatste zo
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groot is, dat in de buis
roosterstroom vloeit. De
/
gemiddelde waarde van
deze stroom doet in de lekweerstand Rg (zie fig. 2a)
'9
de gelijkspanning — Vg0
ontstaan. Zou de oscillator om de één of andere
-v9
reden plotseling ophou
-Vgo
den met oscilleren, dan
Vgw
zou, voordat opnieuw
I
oscilleren
kan beginnen,
I
de negatieve roosterspan1
ning moeten verminderen
tot een zodanige waarde,
dat in de buis anodeFig. 27. Instelling van een oscillatorbuis.
stroom vloeit. Deze ver
mindering van de nega
Vgw
tieve roosterspanning ge
i
n schiedt dan, doordat de
roostercondensator
cs
(zie fig. 2a) zich door de
ü UJ
lekweerstand Rg ontlaadt.
(De terugkoppelspoel L2
heeft een zo geringe weer
Fig. 28. Roosterwisselspanning bij „overoscilleren”.
stand, dat deze ten op
zichte van Rg kan worden
verwaarloosd.) Als nu Cg en/of Rg zeer groot zijn, kanode tijd, die
nodig is om het oscilleren weer opnieuw te laten beginnen, be
trekkelijk „groot" worden. (In hfdst. III hebben we gezien, dat de
tijd, die nodig is om een condensator over een weerstand te ontladen,
evenredig is met het product van capaciteit en weerstand.)
Tijdens het opnieuw beginnen en weer aangroeien van de trillingen
vormt zich weer een negatieve roosterspanning, zoals hierboven werd
beschreven. Is echter de capaciteit Cg van de roostercondensator zeer
groot, dan zal de voor de lading van deze condensator benodigde tijd
zo groot zijn, dat de negatieve roosterspanning tijdens het toenemen
van de trillingen steeds iets kleiner is dan met de amplitude van de
roosterwisselspanning overeenkomt. Heeft dus de amplitude van de
roosterwisselspanning reeds de waarde bereikt, waarbij aan de oscilleervoorwaarde (5) is voldaan, dan blijft de negatieve roosterspanning
nog even stijgen, dus de effectieve steilheid nog even dalen. Het
gevolg hiervan is, dat niet meer aan de oscilleervoorwaarde is vol
daan en het oscilleren ophoudt. Volgens het boven omschrevene zal
er nu een bepaalde tijd verlopen voordat opnieuw oscilleren zal op
treden en het gehele beschreven proces zich herhaalt. De grafiek van
de in de kring optredende wisselspanning vertoont hierdoor de gedaante
a• 9
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van fig. 28. Men noemt dit verschijnsel overoscilleren of zelfonderbreking.
Zoals uit het bovenstaande volgt is het al of niet optreden van over
oscilleren afhankelijk van de grootte van de roostercondensator en de
roosterlekweerstand. Men bevordert stabiel oscilleren door deze beide
klein te kiezen. Ook een losse terugkoppeling (kleine coëfficiënt van
wederzijdse inductie tussen afstemspoel en terugkoppelspoel) werkt
in dit opzicht gunstig; immers hierdoor neemt tijdens het aangroeien
van de trilling de amplitude minder snel toe.
Een wisselspanning, waarvan de grafiek de gedaante van fig. 28 ver
toont, is gemoduleerd. Deze kan dus worden ontbonden in een draaggolf en een aantal zijbanden (zie hfdst. II). Door het niet-sinusoïdale
verloop van de modulatie is het aantal zijbanden hier vrij groot.
Het gevolg hiervan is, dat bij gebruik van een overoscillerende oscillator, bv. in een superheterodyne ontvanger, hinderlijke fluittonen
kunnen ontstaan.
Een dieper gaande bestudering van het overoscilleren toont aan,
dat ook de eigenschappen van de gebruikte buis een belangrijke rol
spelen. Zo is het bv. gewenst, dat de roosterstroomkarakteristiek zo
steil mogelijk verloopt. Dit inzicht heeft in de practijk gevoerd tot
nieuwe roosterconstructies voor oscillatorbuizen. Voor een verder
gaande bestudering van de hiermede samenhangende problemen zij
verwezen naar de hierover bestaande literatuur.1
10. Oscillatoren zonder afgestemde kring (R Csoscillatoren)
De in het voorgaande beschreven oscillatoren bevatten alle een
trillingskring, waarvan de resonantiefrequentie de frequentie der
opgewekte trillingen in hoofdzaken bepaalt. Voor sommige toepassingen
worden echter ook wel oscillatorschakelingen gebruikt, waarbij geen
trillingskring aanwezig is. De frequentie wordt hierbij bepaald door
combinaties van weerstanden en condensatoren. In fig. 29 is een voor
beeld van een dergelijke oscillator aangegeven. Zoals uit dit schema
blijkt is dit eigenlijk een weerstandversterker, bestaande uit drie
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Fig. 29.

R C-oscillator.
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1 Zie bv. Philips Technisch Tijdschrift 8, blz. 40-45 en 171-177 (1942);
Philips boekenreeks over electronenbuizen, Deel IV blz. 238-263.
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trappen, waarvan de uitgangsklem met de ingangsklem is verbonden.
We zullen aannemen, dat de weerstanden r in de anodeketens klein
zijn ten opzichte van de weerstanden R in de roosterketens en ook ten
opzichte van de inwendige weerstanden der buizen. Is nu de steilheid
van de buizen S, dan is voor ieder der buizen de verhouding van de
anodewisselspanning tot de roosterwisselspanning S r. De fasen dezer
beide wisselspanningen zijn tegengesteld. Voor hoge frequenties is de
impedantie der koppelcondensatoren C klein en is de roosterwissel
spanning van iedere buis vrijwel in fase met de anodewisselspanning
der voorafgaande buis. Voor lagere frequenties treedt er echter een
faseverschuiving tussen deze beide spanningen op, waarvan de grootte
afhangt van het product R C, zodanig, dat de roosterwisselspanning
van iedere buis voorijlt ten opzichte van de anodewisselspanning der
voorgaande buis, en dus naijlt ten opzichte van de roosterwissel
spanning van de voorgaande buis. Voor een bepaalde frequentie is
deze faseverschuiving }i20°, nl. voor
(26)
co = il(R C V3),
zoals men gemakkelijk kan berekenen. (Men voere deze berekening uit.)
Ook kunnen we gemakkelijk berekenen, dat voor deze frequentie bij
een steilheid
5 = 2/r
(27)
de amplitude van de roosterwisselspanning van iedere buis gelijk is
aan die van de voorafgaande buis.
Voeren we nu aan het rooster van de eerste buis een wisselspanning
toe met een frequentie, die gelijk is aan de door (26) gegeven waarde
en met een zodanige grootte, dat de effectieve steilheid gelijk wordt
aan de waarde, gegeven door (27), dan zal de versterking van de gehele
versterker juist één zijn en de fasedraaiing 3 X 120° = 360 . Voeren
we dus de versterker uit als een „in zichzelf gesloten" schakeling,
zoals in fig. 29 is aangegeven, dan treedt oscilleren op, waarbij de
frequentie van de opgewekte trilling gegeven is door (26) en de roosterwisselspanningen een zodanige grootte aannemen, dat de gemiddelde
steilheid der buizen gelijk is aan de door (27) gegeven waarde.
Een oscillator volgens het hier beschreven principe noemt men een
R C- oscillator. Oscillatoren van dit type worden vaak toegepast als
spanningsbron voor lage frequenties, wanneer geen bijzonder hoge
eisen worden gesteld aan de constantheid van de frequentie of aan de
zuivere „sinusvorm” der opgewekte spanning. Door bijzondere maat
regelen kan men R C-oscillatoren echter wel zodanig construeren, dat
met betrekking tot deze punten aan vrij hoge eisen wordt voldaan.
In fig. 30 en 31 zijn nog twee andere schema's geschetst, die ook
wel voor R C-oscillatoren worden toegepast. In fig. 30 wordt slechts
één buis gebruikt. De benodigde fasedraaiing van 180° wordt hier
verkregen door een netwerk, dat uit drie condensatoren en drie weer
standen bestaat.
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Fig. 30. R C-oscillator met één
buis.

Fig. 31. R C-oscillator met twee
buizen.

In fig. 31 worden twee buizen gebruikt. Iedere buis geeft een fase
draaiing van 180°. De waarden van de weerstand Rg en de condensator
Cg zijn nu zo groot, dat de roosterspanning van de tweede buis practisch in fase is met de anodespanning van de eerste buis. De anode wisseispanning van de tweede buis is dus in fase met de roosterwisselspanning van de eerste buis. Tussen de anode van de tweede buis en
het rooster van de eerste buis is nu een netwerk geschakeld, bestaande
uit twee even grote weerstanden R en twee even grote condensatoren C.
Bij één bepaalde frequentie, nl.
= 1 l(R C)

(28)

is de impedantie van de serieschakeling van R en C gelijk aan twee
maal de impedantie van de parallelschakeling van deze elementen
(men ga dit na). Bij deze frequentie zal dus de aan het rooster van de
eerste buis „teruggevoerde” spanning een derde zijn van de anodewisselspanning van de laatste buis en er mee in fase zijn. Is nu de
effectieve steilheid van de buizen zodanig, dat de beide trappen
samen juist driemaal versterken, dan kan ook deze schakeling oscilleren
en wel met de door (28) gegeven frequentie.
11. De multivibrator
De multivibrator is een oscillatorschakeling, waarmee wisselspanningen
kunnen worden verkregen, die een niet-sinusoïdaal verloop hebben.
Hierdoor komen in deze spanningen veel hogere harmonischen van
de grondfrequentie voor (aan dit feit ontleent de multivibrator zijn
naam). Van de eigenschap om veel harmonischen te produceren
wordt o.a. gebruik gemaakt bij metingen, wanneer men wil be
schikken over wisselspanningen, waarvan de frequenties veelvouden
zijn van een bepaalde grondfrequentie. Met behulp hiervan kan men
bv. golfmeters ijken (zie Deel 7).
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Teneinde het principe van de
multivibrator uiteen te zetten be
. =èfb -nrb-p-TJLrginnen we met de behandeling van
het in fig. 32 weergegeven schema.
Rb
I /*
T
Deze schakeling is bekend als de
iR'b
„trigger”-schakeling van Eccles en
Jordan (Engels: trigger -trekker).
Zoals uit het schema blijkt, zijn
hier twee buizen, I en II, als ver
sterker geschakeld, waartoe in de
R'c
anodeleidingen de weerstanden
en
zijn opgenomen. Het rooster
van ieder der buizen is via een
Fig. 32. „Trigger"-schakeling van weerstand Rb resp. Rb' verbonden
Eccles en Jordan.
met de anode van de andere buis en
via een weerstand Rc resp. Rc' niet een bron van negatieve spanning ten
opzichte van de kathode. Men kan gemakkelijk inzien, dat in deze schake
ling een toestand, waarbij in beide buizen anodestroom vloeit, niet kan
blijven bestaan. Om dit aan te tonen nemen we aan, dat deze toestand
wel bestond, dus dat in ieder der buizen een bepaalde stroom vloeide.
Zou nu bv. de anodestroom van de buis I een weinig afnemen, dan
zou hierdoor ede anodespanning van deze buis een weinig stijgen. Via
de weerstand Rb' deelt zich nu ook een spanningswijziging mee aan
het rooster van buis II. De negatieve roosterspanning van deze buis
wordt kleiner, dus de anodestroom van buis II stijgt, wat een daling
van de anodespanning van deze laatste buis tot gevolg heeft. Doordat
het rooster van buis I via /?b met de anode van buis II is verbonden,
wordt de negatieve roosterspanning van buis I groter, waardoor de
anodestroom van I verder afneemt. Dit proces zal zich nu verder voort
zetten tot in de buis I geen anodestroom meer vloeit; in deze toestand
zal de schakeling „in rust” blijven. Uit de symmetrie van de schake
ling volgt nu, dat een andere „evenwichtstoestand” die is, waarbij in
de buis II geen en in de buis I wel anodestroom vloeit.
Bevindt de schakeling zich in een dezer beide stabiele toestanden,
dan kan men een vrij plotseling „omklappen” in de andere toestand
verkrijgen door aan het rooster van de buis, die geen stroom voert,
een positieve spanningsimpuls of wel aan het rooster van de buis, die
wel stroom voert, een negatieve spanningsimpuls toe te voeren. Een
zeer snel „omklappen” kan worden bevorderd, door in de schakeling
nog een tweetal condensatoren Cb en CV op te nemen, die de anode
van ieder van de buizen verbindt met het rooster van de andere buis.
Een schakeling^ volgens fig. 32 kan dus niet zelfstandig oscilleren.
Men kan echter wel een zelf oscillerende schakeling verkrijgen door
het rooster van iedere buis niet via een weerstand, doch uitsluitend
via een condensator met de anode van de andere buis te verbinden. De
schakeling, die zo ontstaat (fig. 33), noemt men een multivibrator (van
Abraham en Bloch). Ook bij deze schakeling kan een toestand, waar-
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bij in beide buizen anodestroom
vloeit, niet blijven bestaan. Im
—njij—p-njL—
mers, zou dit wel het geval zijn en
zou bv. de anodestroom van de
c'b
buis I een weinig toenemen, dan
^vb
zou de anodespanning van deze
T- T
buis met een klein bedrag dalen,
welke spanningsvariatie via de
condensator Cb' naar het rooster
R'cP
van de buis II wordt overgebracht.
Rc
De negatieve roosterspanning van
de buis II neemt dus toe, wat een
daling van de anodestroom van
deze buis tot gevolg heeft. De
Fig. 33. Multivibrator van
Abraham en Bloch.
hierdoor ontstane verhoging van de
anodespanning van de buis II doet
via de condensator Cb een vermindering van de negatieve rooster
spanning van de buis I ontstaan, wat een verdere stijging van de anode
stroom van deze buis tot gevolg heeft, enz. Tenslotte zal de schakeling
zich dus zodanig instellen, dat in de buis II geen en in de buis I wel
anodestroom vloeit. In tegenstelling tot het schema van fig. 32 is
echter ook deze toestand niet stabiel. De grote negatieve roosterspanning
van de buis II zal nl. weer verdwijnen, doordat de condensator Cb'
zich ontlaadt over de weerstand Rc' en de buis I. Zodra nu deze rooster
spanning zo klein is geworden, dat in de buis II een geringe anode
stroom begint te vloeien, herhaalt het gehele beschreven proces zich
in omgekeerde richting en de schakeling stelt zich vrij plotseling in
op een toestand, waarbij de buis I een grote negatieve roosterspanning
heeft, waardoor nu in deze buis geen anodestroom vloeit. Nadat
vervolgens de condensator Cb voldoende is ontladen om in de buis I
een geringe anodestroom te doen vloeien, stelt de schakeling zich weer
plotseling in de eerstbeschreven toestand in, enz. Het gehele proces
herhaalt zich dus periodiek. De tijd, die telkens verloopt voordat de
schakeling weer ,,omklapt", wordt voornamelijk bepaald door de
grootte van de condensatoren Cb en Cb' en de weerstanden Rc en Rc'.
Zoals in hfdst. III is uiteengezet, vertoont de grafiek van de spanning
op een condensator, die zich over een weerstand ontlaadt, een vorm,
die kan worden voorgesteld door een macht van e (het grondtal van
het natuurlijke logarithmenstelsel) met een negatieve exponent. Telkens
na het „omklappen" zal dus de roosterspanning van de buis, waarin
geen anodestroom vloeit, volgens een dergelijke kromme verlopen tot
het ogenblik, waarop anodestroom begint te vloeien, dus de gehele
schakeling zich in de andere toestand instelt.
In fig. 34 is in een aantal grafieken voor beide buizen het verloop van
de anodestroom, de anodespanning en de roosterspanning weergegeven.
Na de gegeven uiteenzetting zal deze figuur voor zichzelf spreken.
Bij de constructie van fig. 34 is aangenomen, dat de condensa-
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toren Cb en Cb', evenals de weer
standen i?c en Rc' gelijk zijn.
Door deze ongelijk te kiezen kan
men verkrijgen, dat de tijden, ge
durende welke in de ene buis geen
anodestroom vloeit, niet gelijk
zijn aan die, waarin de andere buis
stroomloos is. Men noemt de
multivibrator dan onsymmetrisch.
12. Synchronisatie;
frequentiedeling

Het „omklappen" van de multi
vibrator geschiedt op het ogenblik,
waarop in de momenteel stroom
/
loze buis juist weer anodestroom
-Vg
Fig. 34. De anodestroom, de anode- begint te vloeien. Wanneer juist
spanning en de roosterspanning als voordat dit ogenblik is aangefunctie van de tijd voor de beide buizen broken, aan het rooster van deze
van de multivibrator volgens fig. 33. buis een kleine positieve spannings—Ygi is de negatieve roosterspanning, impuls wordt toegevoerd, wordt
waarbij in de buizen juist anodestroom
het moment van omklappen ver
begint te vloeien.
vroegd. Door nu aan het rooster
van een der buizen een serie positieve spanningsimpulsen toe te voeren,
telkens op die tijden, waarop in de buis bijna anodestroom zou gaan
vloeien, kan de multivibrator worden gesynchroniseerd.
Het omklappen treedt op, wanneer de negatieve roosterspanning van
de stroomloze buis zover is gedaald, dat door deze buis juist weer
anodestroom begint te vloeien, dus als deze negatieve roosterspanning
de waarde — Vgl (fig. 34) heeft bereikt. Ontvangt het rooster van deze
buis even voor dit tijdstip een positieve spanningsimpuls, zoals in
fig. 35 is aangegeven, dan zal reeds op het tijdstip tx de spanning
— Vgi worden overschreden en het omklappen reeds dan plaats vinden.
De roosterspanning verloopt dan zoals de stippellijn aangeeft. Indien
deze spanningsimpuls bij iedere periode wordt herhaald, zal de stroom
loze periode van deze buis iets worden verkort; de stroomvoerende
periode blijft echter dezelfde. Voor de andere buis geldt dan het om
gekeerde. De frequentie van de impulsen moet dus iets hoger zijn
dan de eigen frequentie van de multivibrator. Is de frequentie van
de impulsen te hoog, dan treden deze te vroeg op en wordt de kritische
roosterspanning — Vg1 niet bereikt, zodat geen synchronisatie optreedt
(tenzij de amplitude van de impulsen wordt vergroot).
Natuurlijk kan men ook een serie negatieve spanningsimpulsen aan het
rooster van een der buizen toevoeren juist voor de momenten, waarop de
buis van de stroomvoerende toestand in de stroomloze toestand overgaat.
In plaats van een serie impulsen kan men ook aan het rooster een
-Vgj
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Fig. 35. Roosterspanning van een ge
synchroniseerde multivibrator. De ge
trokken lijn geeft de roosterspanning
weer zonder synchronisatie; de streeplijn die met synchronisatie. De drie
hoekjes stellen de synchronisatieimpulsen voor.
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Fig. 36. Roosterspanning voor een
gesynchroniseerde multivibrator, waar
bij frequentiedeling plaats vindt. De
frequentie van de multivibrator is hier
het derde deel van de frequentie van
het synchroniserende signaal.

„normale” sinusoïdale wisselspanning aansluiten, waarvan de frequentie
iets hoger is dan die van de multivibrator. Deze laatste wordt dan
met de sinusoïdale wisselspanning gesynchroniseerd. Men maakt hier
van vaak gebruik om de frequentie van een multivibrator beter constant
te maken dan deze van nature is. In dit opzicht voldoet nl. de multi
vibrator niet aan hoge eisen, daar de frequentie hierbij niet alleen
afhangt van de waarden van de condensatoren en weerstanden, doch
ook van de voedingsspanningen, en wel in sterkere mate dan bv. de
oscillator volgens fig. 2a. Wanneer men echter een multivibrator
synchroniseert met een normale oscillator, waarvan de frequentie
door een kristal is gestabiliseerd, is uiteraard ook de frequentie van
de multivibrator zeer constant.
Men kan eenvoudig inzien, dat, wanneer de frequentie van de syn
chroniserende wisselspanning belangrijk hoger wordt gekozen dan de
eigenfrequentie van de multivibrator, deze laatste zich ook op de helft,
op een derde enz. van de frequentie van de synchroniserende spanning
kan instellen. Wanneer nl. het omklappen wordt veroorzaakt door een
positieve spanningstop, kan de multivibrator bij de volgende spanningstop nog zo ver van het moment van opnieuw omklappen zijn ver
wijderd, dat dit laatste nu niet geschiedt. Pas de tweede (of derde
enz.) volgende spanningstop zal dan de multivibrator doen omklappen,
zoals fig. 36 laat zien. De frequentie van de synchroniserende spanning
is dus dan een geheel veelvoud van de frequentie van de multivibrator;
omgekeerd is de frequentie van de multivibrator gelijk aan de fre
quentie van het toegevoerde, synchroniserende signaal gedeeld door
een geheel getal. Men noemt dit verschijnsel frequentiedeling. Hiervan
maakt men o.a. gebruik in de meettechniek (zie Deel 7).
Behalve multivibratoren kunnen ook andere oscillatoren, zoals de
hiervoor beschreven oscillatoren, die een trillingskring bevatten,
worden gesynchroniseerd met wisselspanningen, waarvan de frequentie,
ongeveer gelijk is aan de frequentie van de bedoelde oscillator. De
synchroniserende wisselspanning wordt gewoonlijk aan het rooster
van de oscillatorbuis toegevoerd. De afwijking van de eigenfrequentie,
die men op deze wijze bij een oscillator met. een trillingskring kan
verkrijgen, is echter veel geringer dan bij een multivibrator.

VIII. GERUIS

1. Inleiding

Indien men een gevoelige ontvanger inschakelt zonder de antenne
aan te sluiten, zal men, indien men de sterkteregelaar vol op draait,
een vrij sterk geruis uit de luidspreker horen. Sluit men de antenne
aan en stemt men af op een zender, die een zwak signaal in de antenne
veroorzaakt, dan zal dit geruis toenemen. Stemt men af op een zender,
die een sterkere spanning in de antenne geeft, dan zal het geruis
weer minder zijn. Bij een zeer sterk signaal verdwijnt het geruis
geheel.
Er zijn twee oorzaken van dit geruis: het „hageleffect” in de radio
buizen en de „temperatuurbeweging” der electronen in de geleiders.
2. Het hageleffect

:

1

In een radiobuis is de anodestroom een beweging van de door de
kathode uitgezonden electronen naar de anode. Ieder afzonderlijk electron voert een negatieve electrische lading met zich mede. Deze stroom
is dus niet te vergelijken met het constant voortstromende water in
een rivier, doch vertoont meer overeenkomst met een regen- of hagelbui,
waarbij voortdurend afzonderlijke kleine hoeveelheden water in de
vorm van regendruppels of hagelstenen neerkomen en waardoor het
bekende kletteren van regen of hagel ontstaat. Daarom spreekt men bij
een radiobuis dan ook van „hageleffect". Telkens wanneer een electron
uit de kathode vrij komt, ontstaat er een klein stroomstootje in de
keten. Daar in eenzelfde, niet te kort, tijdsinterval steeds gemiddeld
evenveel electronen vrij komen, kan men de anodestroom bij de meeste
beschouwingen wel als een constante gelijkstroom opvatten of, bij een
wisselspanning op het rooster, als een constante gelijkstroom met
daarop gesuperponeerd een wisselstroom, die een afbeelding is van de
roosterwisselspanning en kan men het hageleffect buiten beschouwing
laten. Doch beziet men het verschijnsel nauwkeuriger, dan is deze
gelijkstroom, die door de buis vloeit bij constante roosterspanning,
slechts de gemiddelde waarde van de anodestroom, waarop grillige
stroomfluctuaties zijn gesuperponeerd. Ieder electron, dat uit de
kathode ontwijkt, doet dit onafhankelijk van de andere electronen;
enige regelmaat zal men er niet in kunnen ontdekken.
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3. Fluctuaties van een aantal onderling onafhankelijke
gebeurtenissen
Daar de electronen onafhankelijk van elkaar uit de kathode treden,
zullen er gedurende de ene seconde eens wat meer, gedurende een
andere seconde wat minder electronen uittreden. Dit proces vertoont
veel overeenkomst met bv. het aantal auto's, dat over een weg pas
seert, waar het verkeer gemiddeld steeds even druk is. We nemen aan,
dat het verkeer niet zo druk is, dat de verschillende auto's elkaar
hinderen, doch dat ieder ongestoord zijn weg kan vervolgen. Gedurende
de ene minuut passeren eens wat meer, gedurende de andere minuut
wat minder auto's, doch de aantallen, die gedurende een geheel uur
passeren, lopen niet veel uiteen. (In een stad kent men dikwijls spits
uren van het verkeer; doch dan is het passeren van de ene auto niet
meer onafhankelijk van de andere; de ene automobilist gaat in het
middaguur naar huis, maar de andere ook; het passeren van deze twee
auto's heeft dezelfde oorzaak; ze zijn dus niet geheel onafhankelijk van
elkaar. Dit geval laten we dus buiten beschouwing.)
Indien bv. gemiddeld één auto per seconde passeert, zullen er seconden
zijn, waarin er geen passeert, en andere seconden, waarin er één,
twee of zelfs meer passeren. In zo'n klein tijdsinterval is de fluctuatie
dus groot. Per minuut passeren er gemiddeld zestig, de ene minuut
wat meer, de andere minuut wat minder, doch per minuut gerekend
is de fluctuatie in het algemeen veel kleiner dan per seconde ge
rekend. Zo zullen er wel bijna geen minuten verstrijken, waarin geen
enkele auto passeert, en ook geen, waarin er 120 of meer passeren.
Hoe groter de tijdsintervallen zijn, waarover we het gemiddelde be
palen, des te kleiner zullen de relatieve fluctuaties zijn.
We willen nu verder algemeen spreken over van elkaar onafhankelijke
gebeurtenissen, waarvan in een tijd t het aantal n bedraagt. Dit aantal n
is niet voor alle tijdsintervallen t precies hetzelfde. Het gemiddelde
aantal in een tijd t, dit gemiddelde genomen over een zeer groot
aantal tijdsintervallen t, duiden we aan met n. (Een horizontaal streepje
boven een letter betekent een gemiddelde.) Voor ieder tijdsinterval t
bepalen we het verschil n — n. Dit verschil zal nu eens positief, dan
weer negatief uitvallen. Doch volgens onze afspraak over „gemiddelde"
is de som van deze verschillen n — n over een groot aantal tijds
intervallen t precies nul. Om een indruk te krijgen van de afwijkingen
van het gemiddelde voor de verschillende tijdsintervallen moeten we
dus niet voor ieder interval n — n bepalen en deze verschillen op
tellen. We zouden dan immers nul krijgen. Neemt men echter voor
ieder tijdsinterval (n — n)2, dan zijn al deze grootheden positief. Be
paalt men de som van al deze grootheden (n — n)2 en deelt deze som
door het aantal tijdsintervallen, dan verkrijgt men de gemiddelde
waarde (n — n)2 van het kwadraat der afwijkingen van het gemiddelde.
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Hoe groter de fluctuaties zijn, zowel in positieve als in negatieve zin,
des te groter is (n—.ri)2; deze uitdrukking geeft dus wel een zeker
beeld van de fluctuaties.
Nu leert de waarschijnlijkheidsrekening (waarop we niet nader in
gaan), dat
(n — n)2 = n ; .

(1)

d.w.z. indien een aantal gebeurtenissen onafhankelijk van elkaar zijn,
is het gemiddelde kwadraat van de afwijkingen van het gemiddelde in
een tijd t gelijk aan het gemiddelde aantal gebeurtenissen in de tijd t.
Indien dus in ons bovenstaande voorbeeld per minuut gemiddeld
10 auto's passeren, dus n = 10, en men zou een uur lang, waarin dus
600 auto's passeren, voor iedere minuut het aantal passerende auto's
tellen en telkens vaststellen, hoeveel dit aantal van 10 verschilt, deze
verschillen kwadrateren, deze kwadraten optellen en deze som door 60
delen, dan verkrijgt men 10.
4. Toepassing op het hageleffect
Bij een diode, waar de anodespanning zo hoog is, dat alle electronen,
die door de kathode worden uitgezonden, naar de anode worden
afgevoerd, zodat de verzadigingsstroom optreedt, bewegen de elec
tronen zich onafhankelijk van elkaar en kan men de juist gegeven be
schouwingen toepassen. Indien echter de anodespanning niet zo hoog
is, dat de verzadigingsstroom optreedt, worden de electronen, die uit
de kathode ontwijken, gehinderd door de ruimtelading, veroorzaakt
door reeds vroeger geëmitteerde electronen en zijn de bewegingen
der electronen dus niet geheel onafhankelijk van elkaar. In dat geval
kan men (1) dus niet toepassen.
Gaan er bij een verzadigde diode in een (korte) tijd t sec n electronen
van de kathode naar de anode, dan is de hoeveelheid lading, die in
deze tijd t wordt overgebracht, n e (e is de lading van één electron).
De electrische stroomsterkte I is de hoeveelheid getransporteerde
lading per seconde, dus:
ne
(2)
I =—
t
Uit (1) volgt:
ne\2
e 2
ne
=n
(3)
t
t
t
In verband met (2) volgt uit (3):

(It-ï)2=±ï

(4)

(/ is de gemiddelde stroomsterkte over een lange tijd; It is de ge
middelde stroomsterkte gedurende de korte tijd t.)
Radiotechniek II — 31
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We hebben gezien, dat de fluctuaties in de anodestroom als functie
van de tijd zeer grillig verlopen. In de radiotechniek worden allerlei
beschouwingen vereenvoudigd, indien men een riiet-sinusvormige
stroom (of spanning) ontbindt in sinusvormige componenten (zie
hfdst. ILB.4). Bij de beschouwing van gemoduleerde trillingen hebben
we dit bv. ook gedaan. Nu rijst de vraag: kan men een grillig ver
lopende stroom, zoals veroorzaakt door het hageleffect, ook in sinus
vormige componenten ontbinden? In zekere zin kan dit inderdaad. In
ons geval is de kans op snelle fluctuaties (dus hoge frequenties) even
groot als de kans op langzame fluctuaties (lage frequenties). Dien
tengevolge zullen alle frequenties in onze anodestroom even sterk aan
wezig zijn. Men kan evenwel niet spreken van een bepaalde frequentie,
die met een bepaalde amplitude aanwezig zou zijn; men moet steeds
een klein frequentiegebiedje Af in het oog vatten en vragen, hoe sterk
dit frequentiegebiedje in de totale stroom is vertegenwoordigd. Uit (4)
kan men afleiden, dat de bijdrage tot (It — I)2 afkomstig van de
componenten in een frequentiegebiedje Af, gelegen tussen de fre
quenties ƒ en ƒ + Af, welke bijdrage wij A (I — I)2 willen noemen,
onafhankelijk is van ƒ en evenredig met de grootte van het frequentie
gebiedje Af en met de gemiddelde stroom I, nl.:
A (I—7)2 =2el Af,
(5)
Bij zeer hoge frequenties, hoger dan die, waarmede wij in de radio
techniek in de regel te maken hebben, gaat (5) echter niet meer op;
voor deze frequenties neemt de bijdrage tot (/ — I)2 af. Dat dit zo
moet zijn, ziet men onmiddellijk in, daar anders de som der bij
dragen van alle frequentiegebiedjes Af, genomen van ƒ = o tot ƒ = 00,
oneindig groot zou worden.
In een niet-verzadigde diode, triode, enz., bewegen de electronen zich
niet geheel onafhankelijk van elkaar; nieuw aankomende electronen
worden door de ruimtelading ten gevolge van ^eeds vroeger geëmitteerde
electronen in hun beweging belemmerd. Daardoor wordt het hagel
effect belangrijk kleiner. Men vervangt dan (5) door:
A\l — I)2 =F22eIAf,

(6)
waarbij F een getal is kleiner dan 1 en „ruisfactor” wordt genoemd.
5. Temperatuurbeweging
Zoals bekend is, is alle materie opgebouwd uit atomen. Een atoom
bestaat uit een kern en een aantal electronen. De electronen zijn
alle onderling gelijk en bezitten een negatieve electrische lading. Deze
lading, 1,60 ♦ io—10 coulomb, is de kleinste hoeveelheid lading, die,
voorzover bekend, in de natuur voorkomt. De atoomkern bevat een
positieve lading, even groot als de bij het atoom behorende electronen
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samen, zodat het atoom als geheel, in zijn natuurlijke toestand, on
geladen is. Deze atomen zijn zeer klein, terwijl hun onderlinge afstand
zeer veel groter is dan de afmetingen van het atoom. De electronen,
die nog weer zeer veel kleiner zijn dan de atoomkernen, vinden tussen
de verschillende atomen overvloedig ruimte om zich te bewegen. De
atomen als geheel kunnen zich echter ook bewegen; daarvoor is hun
onderlinge afstand voldoende groot. Inderdaad zijn de atomen en elec
tronen voortdurend in beweging. Deze beweging hangt samen met de
temperatuur van het lichaam, waarvan zij deel uitmaken. Hoe hoger de
temperatuur, hoe groter de snelheid der bewegende deeltjes, dus hoe
heftiger de beweging is. Men kan ook zeggen: de temperatuur van een
lichaam wordt bepaald door de kinetische energie van de elementaire
deeltjes. De richting der beweging is geheel willekeurig; alle mogelijke
bewegingsrichtingen komen voor. Het spreekt vanzelf, dat hierbij
onderlinge botsingen niet kunnen uitblijven. Daarbij verandert de
bewegingsrichting der deeltjes en ook hun snelheid, zodat ook niet
alle deeltjes dezelfde snelheid bezitten. Wel bezit ieder deeltje, ge
middeld over een lange tijd, dezelfde kinetische energie.
In een geleider is een gedeelte der aanwezige electronen, de zg. vrije
electronen, gemakkelijk in beweging te brengen, daar deze niet vast
aan een bepaald atoom zijn gebonden. Daar de electronen veel lichter
zijn dan de atoomkernen en toch de vrije electronen en de kernen
gemiddeld dezelfde kinetische energie bezitten, is de snelheid der
lichte electronen gemiddeld veel groter dan die der zware kernen,
zodat wij, nu wij het willen hebben over geleiders, alleen de beweging
der vrije electronen zullen beschouwen en de positieve kernen maar
in rust willen onderstellen. Denkt men zich een staafvormige ge
leider, dan zal zich het ene ogenblik aan het ene uiteinde een groter
aantal electronen bevinden dan aan het andere uiteinde; een volgend
ogenblik zal het juist andersom zijn. Nu eens is de overmaat of het
tekort van electronen aan de uiteinden groot, dan weer klein. Het
gevolg zal zijn, dat tussen de uiteinden van de geleider een voort
durend variërende electrische spanning ontstaat. Daar er geen enkele
reden is, waarom het ene uiteinde zich gemiddeld anders gedraagt dan
het andere uiteinde, zal deze spanning een wisselspanning zijn zonder
gelijkspanningscomponent.
Daar de richting en de snelheid van de beweging der electronen
geheel willekeurig is, is het gedrag van de spanning, die door de
temperatuurbeweging der electronen tussen de uiteinden van een
weerstand ontstaat, geheel te vergelijken met de stroomfluctuaties
tengevolge van het hageleffect. Men kan dan ook afleiden, dat het
gemiddelde van het kwadraat van de spanning tussen de uiteinden
voor de componenten in een frequentiegebiedje Af evenredig is met
de grootte van dit gebiedje, met de grootte van de weerstand en met
de temperatuur:
A V2 = 4k TRAf
(7)
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Hierin is k een constante factor, de zg. constante van Boltzmann;
k = 1,38 • io~23 joule/graad; T is de absolute temperatuur van de
weerstand (o° absoluut = —273 °C; voor kamertemperatuur kan men
in de regel T — 290° stellen); R is de weerstand in Q; Af het be
schouwde frequentiegebiedje in Hz; V de spanning in volt.
We hebben vroeger gezien (hfdst. II.B.7), dat de effectieve waarde van
een spanning (of stroom) gelijk is aan de wortel uit de gemiddelde
waarde van het kwadraat dezer spanning (of stroom). Men kan dus
de uitdrukking (7) het kwadraat noemen van de effectieve waarde van
de fluctuerende spanning, indien men alleen de componenten in het
frequentiegebied Af in aanmerking neemt.
Bij toepassingen in de radiotechniek heeft men altijd slechts met een
beperkt frequentiegebied te maken. Beschouwt men bv. een versterkerbuis, waarbij tussen rooster en kathode een weerstand van 1 MD is
opgenomen, en waarbij deze buis wordt gevolgd door een filter, dat
een frequentieband ter breedte van 10 kHz doorlaat, dan worden alleen
de componenten, die in deze band liggen, versterkt. Het kwadraat van
de effectieve waarde van de spanning, die tussen rooster en kathode
ontstaat tengevolge van de thermische fluctuaties in de genoemde
weerstand van 1 MD, is, voorzover deze fluctuaties worden versterkt,
4/c T R A f = 4 • 1,38 ♦ io~23 ♦ 290 • io6 • io4 = 1,60 • io~10;
de effectieve waarde is dus V 1,60 ♦ io—10 = 1,29 • io~5 = 12,9 //V.
Voor de temperatuur van de weerstand R is hierbij 17 CC — 290°
absoluut aangenomen.
In de radiotechniek ontmoet men dikwijls netwerken, die, behalve
weerstanden, ook zelfinducties en capaciteiten bevatten. De spanning
tussen de uiteinden van een zelfinductie wordt bepaald door de ver
andering van de omvatte magnetische flux; de spanning over een
condensator hangt af van het electrische veld tussen de electroden van
de condensator. Daar een magnetisch en een electrisch veld niet uit
afzonderlijke deeltjes bestaan, m.a.w. geen corpusculaire structuur
vertonen, treden hierbij geen spanningsfluctuaties op zoals bij weer
standen het geval was.
De vraag rijst nu, welke fluctuerende spanning ontstaat tussen de
klemmen van een willekeurig, uit weerstanden, zelfinducties en capa
citeiten opgebouwd netwerk. De impedantie tussen de klemmen kan
men voorstellen door een complex getal Z — R + j X. Men kan
algemeen bewijzen, dat de ruisspanning, tussen de uiteinden van deze
impedantie, gelijk is aan de ruisspanning, die optreedt tussen de uit
einden van een reële weerstand, gelijk aan het reële deel R van de
complexe impedantie Z> Voor enkele eenvoudige gevallen kan men
dit gemakkelijk inzien.
Bij een serieschakeling van een weerstand R, een zelfinductie L en
een capaciteit C (fig. 1), met de impedantie Z = R + j (co L — 1 /co C),
veroorzaakt R een ruisspanning, gegeven door (7). L en C geven geen
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Fig. 1. Serieschakeling van een weer
stand, een zelfinductie en een capa
citeit. De ruisspanning tussen de uit
einden van de weerstand R is dezelfde
als die tussen de uiteinden A en B.

Vr
C

1
R

8

|Vr

I

Fig. 2.
Parallelschakeling van een
condensator en een zelfinductie met
weerstand in serie. Tussen de uit
einden van de weerstand R ontstaat
een ruisspanning Vr.

Fig. 3. De ruisspanning Vr (fig. 2)
kan men in serie met R denken.
De ruisspanning tussen de klem
men A en B is even groot als de
ruisspanning,veroorzaakt door een
weerstand R aeq? gelijk aan het
reële deel van de impedantie
tussen A en B.

ruisspanning, dus de ruisspanning tussen de uiteinden A en B is de
zelfde als die, veroorzaakt door R, het reële deel van de impedantie.
Bij een parallelschakeling van een verliesvrije condensator C en een
zelfinductie L, waarmee een weerstand R in serie staat (fig. 2), kan
men de ruisspanning VT tussen de uiteinden van de weerstand R
opvatten als een spanning Vr in serie met R (fig. 3). Deze spanning
Vr geeft tussen de punten A en B een spanning:
^AB
Dus:

1 /j o) C
R -f- j {co L — 1 /co C)
1

^AB2 ~ ~2

v,=4.jx

1__ . y
6+ jp r*

___l__ y 2

ö2 + P2 r *

Daar het gemiddelde van het kwadraat van een ruisspanning over
een weerstand evenredig is met de weerstand [zie (7)], is Vab2 even
groot als de ruisspanning over een aequivalente weerstand:
p
1
1
n
^aeq - x2 ö2 + £2
*

(8)

De impedantie tussen de punten A en B is:
(R + j co L) 1 jj co C

^0

RT7(co L - i/cu C) “ ö2 + P2

4
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Het reële deel hiervan is:
a>o L

i

r ó2 + P2 (i
X
d2 + P2 hi-4-)=

-

x-i/x,

i

W

Doch dit is volgens (8) gelijk aan i?aeq.
6. Aequivalente ruisweerstand Racq voor een versterkerbuis
De fluctuaties in de anodestroom van een versterkerbuis ten gevolge
van het hageleffect zijn van dezelfde aard als de fluctuaties in de
spanning tussen de uiteinden van een weerstand ten gevolge van de
temperatuurbeweging. Daarom kan men de fluctuaties in de anode
stroom ontstaan denken door de spanningsfluctuaties van een denk
beeldige weerstand, tussen rooster en kathode van de buis opgenomen,
terwijl de anodestroom geen fluctuaties door hageleffect vertoont.
Deze weerstand noemt men de aequivalente ruisweerstand Raeq. De
fluctuerende roosterspanning, veroorzaakt door de aequivalente ruis
weerstand, noemt men de aequivalente ruisspanning van de buis. Deze
ruisspanning vindt men door de fluctuaties van de anodestroom te
delen door de steilheid S van de buis, zodat:
AV2

A (I — l)2
S2

F2 2el
S2 *1

(9)

Voor een weerstand R vonden we de ruisspanning
(io)
A V* = 4 k TRAf.............
Stelt men de spanningen volgens (9) en (10) gelijk, dan vindt men:
F2 2 e I

R

4 s2 k r

Stelt men e = 1,60 • io~19 coulomb, k = 1,37 • 10 23 erg/graad en
T = 290° absoluut, dan vindt men:
F21
(11)
/?aeq = 20 000
O,
S2
waarbij I in mA en S in mA/V zijn uitgedrukt.
Bij een versterkerbuis, waar een weerstand Rx tussen rooster en kathode
is geschakeld, fluctueert de anodestroom zowel door de fluctuerende
spanning tussen de uiteinden van deze weerstand als door het hagel
effect. Deze beide oorzaken van fluctuaties zijn onafhankelijk van
elkaar. Daarom vindt men het kwadraat van de resulterende ruis
spanning door de kwadraten der afzonderlijke ruisspanningen op te
tellen. Het kwadraat van de ruisspanning ten gevolge van Ry is
AW=4kTRi Af;
het kwadraat van de ruisspanning ten gevolge van het hageleffect is
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A V22 =4k ri?aeq 4/.
Het kwadraat van de totale ruisspanning (d.w.z. van de totale aequivalente ruisspanning in de roosterketen) is
AV*= A VJ+ A Vj = 4/c r(7?i +7?aeq)d/.
De totale fluctuatie van de anodestroom is dus dezelfde als er zou
optreden, indien de buis geen hageleffect vertoonde, doch tussen
rooster en kathode een weerstand 7?x
7?aeq was geschakeld. Het
herleiden van het hageleffect tot een aequivalente ruisweerstand biedt
dus het practische voordeel, dat men alle ruisoorzaken in weerstanden
kan uitdrukken en deze weerstanden kan optellen.
7. Het verdelingsgeruis
Bij buizen, die een positief rooster bevatten, zoals bv. een penthode,
komt een gedeelte der electronen, die uit de kathode ontwijken, niet
op de anode terecht, doch op dit positieve rooster. Als de totale
kathodestroom (d.i. de som van anode- en schermroosterstroom) vol
komen constant zou zijn, dus geen fluctuaties zou vertonen, dan
zouden toch nu eens wat meer, dan weer wat minder electronen het
positieve rooster bereiken, afhankelijk van de toevallige richting en
snelheid der afzonderlijke electronen. Daardoor reeds zal de scherm
roosterstroom fluctuaties vertonen. De anodestroom is gelijk aan de
kathodestroom, verminderd met de schermroosterstroom. De fluc
tuaties in de schermroosterstroom vindt men dus, met het tegengestelde
teken, in de anodestroom terug. Door de verdeling van de totale
kathodestroom over anode en schermrooster nemen dus de fluctuaties
in de anodestroom toe. We hebben gezien, dat het gemiddelde kwadraat
(7a— 7a)2 van de fluctuaties van de anodestroom evenredig is met de
gemiddelde anodestroom 7a. Om dezelfde reden is het gemiddelde
kwadraat van de fluctuaties van de roosterstroom evenredig met de
gemiddelde roosterstroom Tg. De toename van (7a — 7a)2 ten gevolge
van de verdeling van de kathodestroom over beide electroden is dus
ook evenredig met 7g. De totale fluctuatie in_de anodestroom bestaat
dus uit twee delen: een deel evenredig met 7a en een deel evenredig
met Tg. Hoe sterk de fluctuaties zijn, die uiteindelijk in de anode
stroom optreden, hangt af van de geometrische opstelling van de
electroden in de buis. Deze fluctuaties zullen_dus verminderen, indien
men er in slaagt, de schermroosterstroom 7g klein te houden. Op
welke wijze men dit kan bereiken is besproken in hfdst. IV.M.3.
Bij iedere buis wordt door de fabrikant opgegeven, hoe groot de
aequivalente ruisweerstand 7?aeq is. Dit is dus de weerstand, die men
zich moet denken tussen rooster en kathode van de buis, om dezelfde
fluctuaties in de anodestroom te geven als door het hageleffect (inclu
sief het verdelingsgeruis) wordt veroorzaakt.
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8. Geruis in laagfrequentversterkers
Beschouwen we een laagfrequentversterker met een luidspreker in de
uitgangsketen. Slechts een beperkt frequentiegebied wordt door het
apparaat hoorbaar gemaakt, bv. van 30 tot 10000 Hz. Onderstellen
we, dat tussen rooster en kathode van de eerste buis zich een weer
stand
bevindt van 1000 D, en dat voor deze buis de aequivalente
ruisweerstand i?aeq = 1000
De totale ruisweerstand is dan
R = R1 + i?aeq = 2000 O (zoals reeds is uiteengezet, kan men deze
beide weerstanden eenvoudig optellen). De effectieve waarde van de
ruisspanning, die men kan denken tussen rooster en kathode van de
eerste buis, is volgens (7):
V 4 /c 7 R A ƒ = V 4 • 1,38 • io—23 • 290 • 2000 ♦ 9970
0,57 p V.
Nemen we aan, dat alle frequenties tot 10 000 Hz evenveel worden
versterkt, dan zal de verhouding tussen de spanning van het gewenste
signaal en de spanning van het geruis aan de uitgang van de versterker
dezelfde zijn als aan de ingang. Uit proeven is gebleken, dat, indien
de spanning van het gewenste signaal 1000 maal zo groot is als de
spanning van een storend signaal of geruis, deze storingen nauwelijks
waarneembaar zijn en practisch niet hinderen.
In vele gevallen stelt men minder strenge eisen aan de storings
vrijheid en is men met een factor 100 tevreden. Deze verhouding
geldt niet alleen voor het uitgangssignaal, maar bij onze versterker
ook voor het ingangssignaal. Hieruit volgt, dat het met deze ver
sterker niet mogelijk is, een signaal met een spanning, kleiner dan
100 ♦ 0,57 pV = 57 pV, ruisvrij te versterken. Ten einde met een
zwakker signaal toch een acceptabel resultaat te verkrijgen, zou men
T, R of Af kleiner moeten maken. Voor T hebben wij kamer
temperatuur aangenomen. Brengt men de weerstand op een lagere
temperatuur, bv. door hem in vloeibare lucht te plaatsen, dan neemt
inderdaad het geruis af, overeenkomstig (7). Doch deze maatregel
heeft practische bezwaren. De boven in rekening gebrachte waarden
der weerstanden Rx en Raeq zijn reeds vrij laag; in de practijk zal
men in de regel zelfs met grotere waarden rekening moeten houden.
Verkleining van de bandbreedte Af geeft inderdaad winst, doch ten
koste van de geluidskwaliteit. Daar Af in (7) onder het wortelteken
voorkomt, moet men, om een tweemaal zo klein signaal te kunnen
versterken, Af viermaal zo klein nemen, dus de frequenties boven
2500 Hz afsnijden, waardoor de weergave van spraak of muziek zeer
veel van zijn natuurlijkheid verliest.
Het geruis is de oorzaak, die principieel een grens stelt aan de mogelijk
heid van versterking
Bij een versterker, die uit enige trappen bestaat, behoeft men in de
regel alleen rekening te houden met het geruis, afkomstig van de
eerste trap. Bij de tweede trap bevindt zich ook wel een weerstand
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in de roosterketen en vertoont de tweede buis ook hageleffect, zodat
men ook een aequivalente ruisweerstand in de roosterketen van de
tweede buis kan denken, doch de spanningen op dit rooster worden
minder versterkt dan die op het rooster van de eerste buis, nl. even
veel malen minder als de versterking van de eerste trap bedraagt.
Versterkt de eerste trap bv. 20 maal, dan wordt de ruisspanning van
de tweede trap 20 maal minder versterkt dan die van de eerste trap.
Indien de aequivalente ruisspanningen voor beide trappen even groot
zijn, geeft de tweede trap een bijdrage in de effectieve ruisstroom door
de luidspreker, die V20 is van de bijdrage, die de eerste trap geeft.
Daar beide stromen wisselstromen zijn (niet-sinusvormig), geheel
onafhankelijk van elkaar, is de effectieve waarde van de totale stroom
de wortel uit de som van de kwadraten der beide bijdragen. De bij
drage van de tweede trap is dus slechts ongeveer Vsoo van de bijdrage
van de eerste trap en kan dus worden verwaarloosd.
Bij radio-ontvangers komt het echter dikwijls voor, dat de versterking
van de eerste trap zeer gering is, terwijl de aequivalente ruisweerstand
van de tweede buis veel groter is dan die van de eerste buis. In dat
geval kan men de bijdrage van de tweede buis tot de totale ruis niet
verwaarlozen. Dit geval wordt uitvoeriger besproken in Deel 3,
Hfdst. IV, waar bovendien nog enkele andere ruisproblemen, die zich
bij radioontvangers voordoen, worden beschouwd.
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IX. VOORTPLANTING VAN
RADIOGOLVEN

i. Inleiding
In Deel i werd een beschouwing gewijd aan de begrippen electrisch
en magnetisch veld en aan de grootheden electrische en magnetische
veldsterkte. Deze grootheden zijn vectoren, d.w.z. ze hebben een
grootte en een richting.
Als men zegt, dat ergens in de ruimte een electrisch veld bestaat,
dan betekent dit, dat er in de punten van die ruimte een electrische
veldsterkte is. Maar het is nu in het geheel niet nodig, dat in alle
punten dezelfde veldsterkte heerst. Dit gebeurt alleen in bijzondere
gevallen en wij noemen het veld dan homogeen. In het algemeen zal
het veel vaker voorkomen, dat in alle punten de veldsterkte naar
grootte, naar richting, of naar grootte en richting beide, verschillend is.
Het is ook wel duidelijk, dat op verschillende tijdstippen de veld
sterkte in een of ander punt niet steeds dezelfde behoeft te zijn,
maar in de loop van de tijd kan veranderen en dat ook de verande
ringen in verschillende punten in het algemeen nog weer verschillend
kunnen zijn.Hetzelfde, wat hier over het electrische veld is geschreven, geldt in
gelijke mate voor het magnetische veld.
Nu kunnen in eenzelfde deel van de ruimte een electrisch en een
magnetisch veld tegelijk aanwezig zijn. Men spreekt dan van een
electro-magnetisch veld. Men zou kunnen denken, dat het electrische
en het magnetische veld zich daar onafhankelijk van elkaar op de meest
willekeurige wijze zouden kunnen gedragen. Maar dat is niet waar.
Er bestaan betrekkingen tussen de electrische veldsterkten in ver
schillende punten en op verschillende ogenblikken en de magnetische
veldsterkten in verschillende punten en op verschillende ogenblikken
en alleen dusdanige combinaties van electrische en magnetische velden
zijn mogelijk, die aan deze betrekkingen voldoen. De vorm van deze
betrekkingen, die men naar hun ontdekker de wetten van Maxwell
noemt, is ingewikkeld en het is zeer moeilijk te overzien, welke combi
naties van electrische en magnetische velden in het algemeen kunnen
voorkomen. Er zijn echter enige bijzondere combinaties, die in de
natuur veel voorkomen en die tamelijk eenvoudig zijn; een van deze is
het samenstel, dat men een „vlakke lopende golf” noemt en dat van
belang is voor de voortplanting van radiogolven.
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2. Dc vlakke lopende golf
De bijzonderheid, waardoor bij deze vorm van electro-magnetische
veldverdeling het gedrag van de electrische en de magnetische veld
sterkte zo eenvoudig kan worden overzien, is deze, dat hier een reeks
van evenwijdige vlakken bestaat, waarbij in ieder vlak de electrische
veldsterkte gelijk is (naar grootte en richting dus) in alle punten van
dat vlak. Ook de magnetische veldsterkte is in alle punten van een
zelfde vlak gelijk (naar grootte en richting). Bovendien is er in alle
punten van de ruimte een vaste verhouding tussen de grootte van de
magnetische veldsterkte en de grootte van de electrische veldsterkte
io7
en wel is de eerste evenveel malen
A/m als de laatste V/m
4 71 c
bedraagt (c is de lichtsnelheid, nl. 3*io8 m/sec). De richting van de
electrische veldsterkte is in alle punten van de ruimte dezelfde of precies
tegengesteld en ligt in de evenwijdige vlakken. Ook die van de magne
tische veldsterkte is in alle punten van de ruimte gelijk of tegengesteld
en ligt ook in de evenwijdige vlakken. Daarbij staat de magnetische
veldsterkte (in zo'n evenwijdig vlak dus) loodrecht op de electrische.
Tekenen wij dus op een bepaald tijdstip een paar van de evenwijdige
vlakken, en daarin in een paar punten de beide veldsterkten, dan
krijgen wij het beeld van fig. 1. Er zij nog opgemerkt, dat als in
twee vlakken (bv. II en III) de richtingen van de E's gelijk zijn, die
van de H’s ook gelijk zijn en als (bv. in I en II) de richtingen
van de E's tegengesteld zijn, ook die van de H’s tegengesteld zijn.
Wij moeten thans echter nog meer
bijzonderheden van dit geval be
m
H
spreken. Daartoe zijn in fig. 2 op
nieuw een aantal van de evenwijdige
vlakken weergegeven en daarenboven
een lijn AB, die loodrecht op deze
vlakken staat en ze in de punten Pj
J ü E
E
EV -J
H
enz. snijdt. Aangezien in ieder vlak
de E in alle punten gelijk is, evenals
de H, kunnen wij volstaan met het
tekenen van de E en de H in de pun Fig. 1. Momentele electrische en
ten P. Alle vectoren E komen dan in magnetische veldsterkte in enige
de ruimte bij een vlakke
één vlak te liggen, dat door AB gaat. punten vanlopende
golf.
Dit vlak noemt men in de radio
techniek het polarisatievlak van de
golf. Neemt men dit vlak in fig. 3
als vlak van tekening, dan krijgt
A
^ r* I p2 i p3 1
1
1
"
r-r
men dus het daar gegeven beeld,
t.o.v. fig. 2 nog enigszins aangevuld
met meer punten P. Men ziet dan da Fig. 2. De momentele electrische
delijk nog een bijzonderheid, namelijk veldsterkte in enige punten in een
de veldsterkte in de punten P is een straal van een vlakke lopende golf.

f f! f
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!
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sinusfunctie van de plaats op de
lijn AB. Voor de magnetische
veldsterkte
geldt weer hetzelfde.
H
Ook alle //-vectoren komen in één
Fig. 3. De momentele electrische en vlak te liggen, dat door AB gaat
magnetische veldsterkte in een straal van en loodrecht op het polarisatieeen van A naar B lopende vlakke golf. vlak staat. In dit vlak, dat in de
radiotechniek meestal niet met
een speciale naam wordt aangeduid, is de magnetische veldsterkte
eenzelfde sinusvormige functie van de plaats op AB. Zij staat dus in
fig. 3 loodrecht op het vlak van tekening (perspectivisch weergegeven).
Hiermede zijn dus op het tijdstip, waarop wij het veld beschouwden,
overal in de ruimte de £ en de H, op een constante factor na, vast
gelegd. Op ieder ander tijdstip geldt dezelfde beschrijving, maar daar
mee is nog niet gezegd, hoe de situatie van bv. fig. 3 er na een kort
tijdsverloop zal uitzien. Het hele beeld schuift langs de lijn AB met
constante snelheid op, en wel in de richting, die bij een draaiing
over 90° van E naar H behoort overeenkomstig de beweging van een
rechtse schroef, in fig. 3 dus in de richting van A naar B. De snelheid,
waarmee dit opschuiven gebeurt, is voor alle lopende vlakke golven
(de naam is nu wel duidelijk) in vacuum dezelfde, nl. de lichtsnelheid
c & 3 • io8 m/sec. (Een lichtstraal is ook een lopende electromagnetische golf. In de lichttheorie is het echter gebruikelijk, het
vlak, waarin de vectoren H liggen, het polarisatievlak te noemen.)
De afstand X tussen twee opeenvolgende punten van de lijn AB, waar
steeds dezelfde E heerst, noemt men de golflengte van de lopende golf.
Noemt men de coördinaat langs de lijn AB x, dan is dus bv. voor het
tijdstip t — o: E = E0 sin (2 n xjl) (als x met een bedrag X toeneemt,
neemt het argument van de sinus met 2 n toe en E heeft weer dezelfde
waarde). Op het tijdstip t is de veldsterkte in x even groot als op
de tijd t = o in het punt x — ct (want de golf is in het tijdsverloop t
over een afstand c t opgeschoven), zodat op het tijdstip t geldt:

* .'ffïtl'j

^ B

'l\\\y -

h

E = E 0sin ^ (x — c t).

X

In het punt *0 is dus de veldsterkte:
„

„

.
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E = E o sm I —y-° -

271 ct

„

.

/2 71 ct

2 71 xQ

x r ~Eosm[—.-------

dus als functie van de tijd ook weer sinusvormig; gewoonlijk schrijft
men dan liever E = — E0 sin (co t -f- cp), zodat co = 271 f = 271 c/X,
waarin co de frequentie in radialen per secunde, en ƒ de frequentie in
perioden per secunde voorstelt. Men vindt dus ƒ = c/X voor het ver
band, dat tussen de golflengte van de lopende golf en de frequentie ƒ
van de electro-magnetische veldsterkte bestaat.
Wij zullen in de nu volgende beschouwingen over de voortplanting
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van electro-magnetische golven weinig meer over de wisselingen van
E en H met de tijd spreken. Het is in de radiotechniek gebruikelijk,
om de sterkte van het electro-magnetische veld in een punt aan te
geven door de electrische veldsterkte (de magnetische staat dan dus
loodrecht op deze en loodrecht op de voortplantingsrichting en heeft
de reeds aangegeven verhouding tot de electrische) en wel door de
effectieve waarde ervan (d.i. dus in bovenstaand voorbeeld EJ\/2).
Zoals men met een wisselspanning van 220 V 50 Hz bedoelt: een
spanning V = 220 \/2 sin (2 n • 50 t + 9?) volt (9? = willekeurige
fasehoek), zo bedoelt men met een veldsterkte van 10 mV/m van
io6 Hz een veldsterkte E = 10 yj2 • sin (2 n • io61 + 9?) mV/m. De
maximale waarde van de vector E stelt in fig. 3 dus 10 y 2 mV/m voor.

3. Het electro=magnetische veld van een zender
Indien ergens een radiozender in werking is, ontstaat overal in de
ruimte een electro-magnetisch veld. Dicht bij zo'n zender (dichtbij
wil practisch zeggen: niet meer dan een paar golflengten er van ver
wijderd) is dat veld zeer gecompliceerd (het moet als ieder electromagnetisch veld natuurlijk wel aan de wetten van Maxwell voldoen),
maar in de practijk heeft men met zenders op zo korte afstand weinig
te maken. Het veld begint evenwel meer en meer op dat van een vlakke
lopende golf te gelijken, naarmate men verder van de zender komt.
Men moet zich goed realiseren, dat het nooit exact een vlakke lopende
golf wordt. In een vlakke lopende golf is overal in de ruimte de elec
trische veldsterkte (let wel: de effectieve) gelijk. Om een zender is
dat nimmer het geval, maar op grote afstand verandert ze toch niet
snel meer van plaats tot plaats, zodat, als men op 100 km van een
zender een moot van 100 m lengte uit het veld zou snijden, men
practisch hetzelfde zou krijgen als een moot uit een lopende golf, en
dus voor het veld van de zender vrijwel dezelfde beschrijving geldt.
Er kan worden volstaan met het aangeven van de effectieve (elec
trische) veldsterkte. Op deze manier beschreven volgt nu eerst het
veld van een vrij stralende dipool. Men moet hierbij niet denken aan
de gebruikelijke dipoolantennes (zie Deel 3 en Deel 4b), die
gewoonlijk van de orde van grootte van de golflengte lang zijn
(meestal 1j2 A) en die in het midden door een wisselstroom worden
gevoed, maar aan een zeer kort staafje (kort in vergelijking met de
golflengte, die beschouwd wordt), waardoor een wisselstroom vloeit.
Waar die vandaan komt, laten we in het midden. Vrij stralend wil
zeggen, dat er geen materie in de buurt is. Men denke zich dat staafje
ergens in het heelal zwevend, ver van alle hemellichamen.
Het veld van een dergelijk dipoolzendertje is natuurlijk cirkel;symmetrisch om de as van het staafje; de veldverdeling is in alle
vlakken door deze as dezelfde. In zo'n vlak (zie fig. 4) neemt de
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dipool

dipoolas

Fig. 4.
Effectieve
electrische veldsterkte
van een vrij stralende
dipool.

veldsterkte in iedere richting omgekeerd even
redig met de afstand tot de zender af; zij is
bovendien evenredig met de sinus van de hoek
tussen de beschouwde richting en de as. In de
richting van de dipool zelf wordt dus in het
geheel niets uitgezonden; in de richting er
loodrecht op het meest.
Radiozenders plegen niet in het heelal te zweven,
maar staan op de aarde, en niet in vacuum,
maar in de atmosfeer. De aarde zowel als de
atmosfeer hebben grote invloed op het gedrag
van de veldsterkte.
Invloed van de aarde

Men mag de aardbol wel als volkomen ondoor
dringbaar voor radiogolven beschouwen; zij
dringen er wel in, maar worden zo sterk ge
dipool
absorbeerd, dat zij reeds na korte afstand tot
onwaarneembare sterkte zijn afgenomen. Op die
golven, die niet in de aarde dringen, heeft zij
nog tweeërlei invloed. Ten eerste buigt zij de
Fig- 5- Straalkrom- stralen naar haar oppervlak toe, en wel meer,
ming door de aan naarmate zij dichter langs dit oppervlak ver
wezigheid van de aarde
bij een stralende di lopen en naarmate de golflengte groter is.
pool (sterk overdreven). Dit heeft tot gevolg, dat men ook achter de
horizon van een zender aan het aardoppervlak
nog een vrij sterk veld kan vinden, vooral bij lange golven (fig. 5).
Ten tweede neemt de veldsterkte langs dergelijke gebogen stralen
nog eens extra af door de eindige electrische weerstand van de aarde.
Door het lopen van golven langs het aardoppervlak worden in dit
oppervlak electrische stromen opgewekt, die dus, doordat zij in een
stof met weerstand lopen, energie verbruiken, en deze energie wordt
aan de golf onttrokken. Deze energie-onttrekking is in het algemeen
groter, naarmate de weerstand van de grond groter is, zodat de veld
sterkte bij het voortplanten over droge grond (hoge weerstand) sterker
afneemt dan over vochtige (lage weerstand) en nog meer dan over
zeewater (vrij goede geleider). Bij zeer hoge frequenties (kleine golf
lengten) wordt de invloed van de grondweerstand kleiner, doordat daar
niet zozeer geleidingsstromen als wel verschuivingsstromen optreden.
Daar wordt dan ook de diëlectrische constante van de bodem een
belangrijke factor.
Het voorspellen van de veldsterkte, die in een bepaalde plaats zal
heersen als gevolg van een zender op een andere gegeven plaats, wordt
door al deze omstandigheden een zeer moeilijk probleem. Op grond
van vele experimentele en theoretische uitkomsten kan men echter
tegenwoordig in het algemeen een vrij aardige schatting maken. Bij
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voortplanting over korte afstanden en bekende grondsoorten kan de
voorspelling zelfs behoorlijk nauwkeurig zijn.
Invloed van de atmosfeer
De atmosfeer brengt veel verrassender effecten teweeg. Op zichzelf zou
een om de aarde hangende luchtschil niet zoveel invloed op de velden
van een zender hebben, maar door de sterke zonnestraling, waaraan
de hoge luchtlagen bloot staan, treden nevenverschijnselen op. Men
moet daarbij bedenken, dat de dichtheid van de atmosfeer van de
grond af steeds afneemt. Op zeer grote hoogte is de atmosfeer ver
bazend ijl. Hoewel de zonnestraling er sterk is, wordt er door die ijl
heid maar weinig geabsorbeerd. Komt men lager, dan is de straling
dus nog sterk, maar het aantal deeltjes per volume-eenheid neemt toe.
Daar wordt dus meer geabsorbeerd. Daardoor wordt de straling in nog
lagere lagen kleiner, maar het aantal deeltjes en daardoor de absorptie mogelijkheid neemt toe en zo gaat dat door. Tenslotte is aan de grond
wel het aantal deeltjes heel groot, maar de straling is nu zo zwak
geworden, dat er nog maar weinig te absorberen valt. Men kan hieruit
begrijpen, dat er een hoogte is (al naar de omstandigheden een
hoogte van ioo tot 300 km), waarop de straling nog vrij groot is en
toch het aantal absorberende deeltjes ook al tamelijk aanzienlijk, en
waar dus de meeste energie uit de zonnestraling wordt opgenomen
(fig. 6). Wat gebeurt er nu met deze energie? Deze blijkt te worden
gebruikt om uit de gasdeeltjes electronen vrij te maken. Zo'n gas
deeltje wordt dus gesplitst in een electron (soms ook wel meer elec
tronen), negatief geladen, en een positief geladen rest, die men een ion
noemt en daarnaar dit splitsingsproces ioniseren. Wij krijgen dus in de
hoge lagen der atmosfeer gewone gasdeeltjes, electronen en ionen. Die
electronen kunnen zich practisch vrij bewegen; ze zijn niet meer aan
een gasdeeltje gebonden, totdat ze bij toeval eens dicht in de buurt
van een ion komen. Dan kunnen ze worden aangetrokken en weer
worden gebonden aan het ion en hiermee samen weer een neutraal gas
deeltje vormen. Men noemt dit recombineren. De energie, die vroeger
nodig was geweest om het electron vrij te maken, wordt nu weer terug
gegeven, meestal in de vorm van
warmte. Naarmate er op een bepaalde
^■'■'slralings^
aantal deeltjes
intensiteit
hoogte meer electronen komen, ko
\ per vol. eenh.
men er ook meer ionen, en de kans,
aantal vrijgemaakte
dat een electron in de buurt van een
kelectronen per vol. eenh.
ion komt en daarmee recombineert
wordt dus steeds groter, zodat er
-------- •- hoogte
steeds meer electronen verdwijnen.
Fig.
6.
De
vorming
van een ge
Tenslotte verdwijnen er evenveel als
laag als gevolg van met de
er door de straling vrij gemaakt wor ïoniseerde
hoogte toenemende zonnestralingsden en dan blijft het aantal elec intensiteit en met de hoogte af
tronen, dat vrij is, verder even groot.
nemende deeltjesdichtheid.
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Bij deze redenering is stilzwijgend aange
nomen, dat er steeds evenveel straling op de
atmosfeer valt, maar dat is in genendele het
geval. Door de draaiing der aarde wisselt de
stralingssterkte in de loop van een etmaal van
Fig. 7. Reflectie van een zeer sterk in de middag tot niets in de nacht.
radiogolf aan een geïoni Denken we ons ter vereenvoudiging even, dat
seerde luchtlaag.
de nacht zeer snel valt, zodat de straling
plotseling tot nul daalt. Er worden dan geen
electronen meer vrijgemaakt, en die er zijn zullen vroeg of laat een
ion treffen en verdwijnen. Waar de meeste electronen en ionen zijn,
zullen ze het snelst een partner ontmoeten en dus het snelst recombineren; de ionisatie zal daar het snelst afnemen.
Wat er nu gebeurt, als op zo'n geïoniseerde luchtlaag een electromagnetische golf valt, kan men enigszins vergelijken met de ver
schijnselen bij het vallen van licht (ook electro-magnetische straling)
op een metalen spiegel (die ook vrije electronen bevat). Is zo’n spiegel
zeer dun (men denke aan een lichte metaallaag op glas), dan gaat het
licht door; is hij dik, dan wordt het teruggekaatst. Evenzo geldt bij
de luchtlaag: zijn er weinig vrije electronen, dan gaat de radiogolf
door; zijn er veel (boven een bepaalde concentratie, die van de
frequentie van de golf en de hoek van inval afhangt), dan wordt zij
teruggekaatst. Omdat echter in de luchtlaag het aantal vrije electronen
niet, zoals bij de metalen spiegel, van nul (buiten de spiegel) plotseling
op een groot aantal (in de spiegel) springt, maar geleidelijk aan van
weinig tot veel toeneemt, gaat dit terugkaatsen niet aan een scherp
vlak, maar de straal wordt geleidelijk aan omgebogen en teruggezonden
(fig* 7)De verklaring van dit verschijnsel, die buiten ons bestek zou gaan,
berust er op, dat de electronen in de hoge luchtlagen onder invloed
van het wisselende electrische veld van de golf heen en weer gaan
bewegen (een wisselende electrische kracht werkt op een electrische
lading); een heen en weer gaande lading is een wisselstroom, zodat elk
electron een dipoolzendertje wordt. Het veld van al die dipoolzendertjes
samengesteld met het oorspronkelijke veld geeft het resulterende veld,
en dit resulterende veld blijkt de gedaante van de bovengenoemde
teruggekaatste golf te hebben. Wat de energie betreft, moet men het zo
beschouwen, dat de door de oorspronkelijke golf meegevoerde energie
ten dele wordt overgedragen op de electronen (dipoolzendertjes), die
hun energie weer uitstralen, welke met de overgeschoten energie van
de oorspronkelijke golf de energie van de teruggekaatste golf vormt.
Het is nu voor de sterkte van de teruggekaatste golf van groot be
lang, op welke hoogte zich het geschetste proces afspeelt. Is deze
hoogte zeer groot, zodat de atmosfeer ter plaatse zeer ijl is, dan zal
het gaan zoals beschreven is en er zal weinig energie verloren gaan.
De teruggekaatste golf heeft vrijwel dezelfde sterkte als de heen
gaande. Maar als de terugkaatsing op kleinere hoogte geschiedt,
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dan komt er nog een effect bij. Daar is de
A'X
atmosfeer niet meer zo ijl, en de door de
invallende golf tot bewegen gedreven electronen zullen hinder ondervinden van de vele
gasdeeltjes. Zij zullen veelvuldig met deze
Fig. 8. Directe en gere
botsen en daarbij van hun bewegingsenergie flecteerde radiogolf; ware
aan hen overdragen en dus minder over en effectieve reflectiehoogte.
houden om als zender uit te stralen. De
overgedragen energie gaat voor het veld
verloren, dat wil dus zeggen, dat de teruggekaatste straal veel, zelfs
onder bepaalde omstandigheden zeer veel, zwakker zal zijn dan de
oorspronkelijke.
De vraag komt op, of men, gebruik makende van deze effecten, iets
te weten kan komen over het aantal electronen, dat op een bepaald
tijdstip op zekere hoogte aanwezig is. Dit kan, en in vele over de
wereld verspreide waarnemingsposten worden geregeld gegevens hier
omtrent ingewonnen. Men maakt daarbij met allerlei varianten en ver
fijningen gebruik van de volgende methode (fig. 8). Een in P ge
plaatste zender zendt gedurende korte tijd een draaggolf uit van de
frequentie, die ons interesseert. In Q staat een ontvanger, die voor
deze frequentie is ingericht. Deze ontvangt na enige tijd het signaal,
dat rechtstreeks langs de aarde volgens PBQ is voortgeplant en dat
men de directe golf noemt. Weer enige tijd later wordt het signaal
ontvangen, dat in de hoge lagen is gereflecteerd volgens PAQ, de
indirecte golf genaamd. Men kan nu allereerst met behulp van gerichte
antennes de hoeken CPB en CQB meten, waaronder men moet uit
zenden en ontvangen om zo goed mogelijke ontvangst van de indirecte
golf te hebben, en verder, wat veel nauwkeuriger kan, de tijd meten,
die de indirecte golf meer nodig heeft dan de directe om van P in Q
te komen, het tijdsverschil dus tussen de aankomst van beide golven.
Daar men de afstand PQ over de grond gemeten kent en dus ook,
hoeveel tijd de directe golf nodig heeft gehad, is ook de looptijd van
de indirecte golf bekend. Er blijkt nu, dat deze uitkomsten dezelfde
zijn als die men zou krijgen, als de golf door vacuum had gelopen en
in het punt C tegen een ideale spiegel was gekaatst. Daar de weg PAQ
korter is dan PCQ, ziet men hieruit, dat de golf in de bocht bij A
langzamer moet hebben gelopen. Ook is het wel duidelijk, dat men
door deze meting niet de ware hoogte vindt, waarop de reflectie heeft
plaats gevonden, maar een grotere hoogte. Het is voor de voortplantingsverschijnselen echter belangrijker deze schijnbare reflectiehoogte te kennen dan de ware. Het is dan ook steeds deze eerste, die
men de „effectieve" hoogte van de reflecterende laag noemt, die men
in de berichten van de waarnemingsstations vindt opgegeven. Het woord
„effectieve" wordt zeer vaak weggelaten. Men vergete dus nooit, dat
niet de ware hoogte van een laag wordt bedoeld, maar een grotere.
Er is reeds opgemerkt, dat de electronenconcentratie, die voor reflectie
nodig is, van de golflengte van de beschouwde golf afhankelijk is.
Radiotechniek II — 32

'

I

I
!

498 IX.3
(Zij is groter naarmate deze golflengte kleiner is. Het kan dus
voorkomen, dat de concentratie in een laag zo groot is, dat lange
golven worden teruggekaatst, terwijl korte doorgaan.) Bij iedere golf
lengte hoort een bepaalde critische concentratie, waarboven reflectie
en waaronder doorgang plaats vindt. Deze critische concentratie vindt
men bij een gegeven laag op een bepaalde ware hoogte. Bij iedere
golflengte vindt men dus in de laag een bijbehorende ware reflectiehoogte en hierbij weer een bijbehorende „effectieve hoogte”. Het
gedrag van de laag voor radiogolven is dan bekend als men voor iedere
golflengte de bijbehorende effectieve hoogte opgeeft. Neemt men steeds
kortere golven, dan komt er een ogenblik, waarop de voor reflectie
nodige concentratie zo groot moet zijn, dat ze nergens meer in de laag
te vinden is. Beneden deze golflengte gaan dan dus alle stralen door.
Men kan dus eeuwig op een gereflecteerd signaal blijven wachten:
de effectieve hoogte wordt oneindig (fig. 9). Kromme I geeft de ver
houdingen in een sterk bestraalde laag weer. Is de bestraling kleiner
geworden (bv. in de nacht), dan zijn alle electronenconcentraties ook
kleiner geworden en men moet voor alle frequenties hoger in de laag
gaan om weer een concentratie te vinden, waarbij reflectie mogelijk is.
De effectieve hoogte stijgt. Ook de maximale concentratie in de laag
is afgenomen en men vindt reeds bij een grotere golflengte doorgaan
van de straal: de critische golflengte is groter geworden (fig. 10). De
verhoudingen voor zwakke bestraling van de laag worden als kromme II.
Uit opgenomen krommen van deze aard blijkt, dat er meer dan één
geïoniseerde laag is. Men vindt nl. figuren, die door meer lagen
moeten worden verklaard. Het ontstaan van meer lagen is een gevolg
van het aanwezig zijn van verschillende soorten gassen in de atmosfeer
en verschillende componenten in de zonnestraling. Men onderscheidt
de lagen met letters (E-laag, F-laag) en noemt het geheel van deze
lagen de ionosfeer.
ware
hoogte

I
.overdag
geïoniseerde
laag

effect.
hoogte

•s nachts
h.'

X4

bl.

X2

X|

-----------golflengte

Fig. 9. Het verband
tussen effectieve reflectiehoogte en golf
lengte, voor twee ionisatietoestanden van de
laag.

CX|

c\2

C\3

C\4
electronenr
___ _ concentratie

Fig. 10. Hoe het verband van fig. 9 tot stand
komt.
is de critische electronenconcentratie
voor een golf met de golflengte A.
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ionosfeer

/

overdag

aarde

Fig. ii.

De „stille zone".

's nachts

Fig. 12.
Zwakke ontvangst (overdag) en
sterke ontvangst ('s nachts) van een ge
reflecteerde
radiogolf door de sterke
absorptie overdag.

De aanwezigheid van de ionosfeer heeft vele practische gevolgen.
We kunnen een paar belangrijke bezien. Het eerste is de zg. „stille
zone" (fig. n).
In P staat een zender. In Q, dat op een behoorlijke afstand ervan ligt,
kan het directe signaal onwaarneembaar zwak zijn door de absorptie
van de bodem, waar de straal dicht langs gelopen heeft. Toch ont
vangt men daar de zender, nl. de aan de ionosfeer teruggekaatste
straal, die niet langs de bodem geeft gelopen en daardoor sterker
aankomt dan de directe (hoewel deze laatste een kortere weg doorlopen
heeft). Begeeft men zich nu naar de zender toe, bv. naar R, dan blijkt,
dat men deze daar niet meer kan ontvangen. Ook hier is de directe
straal nog te zwak en er is geen gereflecteerde. De straal PA valt nl.
onder een grotere hoek op de ionosfeer dan PB. Om PA te reflec
teren moet de electronenconcentratie groter zijn dan om PB te reflec
teren, maar een zo grote concentratie is er in dit onderstelde geval
niet. Bij de grootste concentratie, die er in de laag bestaat, kan dan
PB wel worden teruggekaatst, PA echter niet en deze gaat door. Gaat
men nog dichter naar Pv dan blijft dat zo, maar op een bepaalde
plaats T wordt het directe signaal sterk genoeg voor ontvangst. Het
gebied tussen R en T noemt men de „stille zone".
Een tweede opvallend en bekend feit is het doorkomen van veraf
gelegen lange- en middengolfzenders in de avond en de nacht. Zulke
zenders liggen zo ver weg, dat het directe signaal zeer zwak is en zijn
dus alleen via de ionosfeer waarneembaar. Zoals wij gezien hebben
(fig. io) is de effectieve hoogte 's nachts groter dan overdag. Dat wil
zeggen, dat de indirecte straal overdag lang door de lage ionosfeerlagen heenloopt. In die lagen is de verzwakking van de straal als gevolg
van het botsen van de electronen met de gasdeeltjes groot, zodat
overdag de gereflecteerde straal zwak aankomt, 's Nachts is de ionisatie
in deze lagen veel kleiner, ze verzwakken dus op zichzelf al veel
minder en bovendien loopt de straal er veel korter door (fig. 12).
Het signaal is 's nachts sterk.
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Fading
Een zeer belangrijk verschijnsel is tenslotte het optreden van „fading".
We hebben reeds gezien, dat van een bepaalde zender aan een be
paalde ontvanger meer dan één signaal kan aankomen, nl. een directe
en een indirecte. Bovendien is de ionosfeer geen egale laag, maar kan
door allerlei toevallige oorzaken (luchtstromingen bv.) van plaats tot
plaats verschillen. We kunnen dan overeenkomstige verschijnselen
krijgen als bij licht op een hobbelige spiegel, nl. meer beelden, dus
meer stralen, die van het voorwerp (de zender) naar het oog (de ont
vanger) gaan. Kwamen al de signalen op een ontvanger met constante
sterkte en constant faseverschil aan, dan zou het totale signaal ook
constant zijn. Door veranderingen in de ionosfeer echter veranderen
de indirecte stralen voortdurend in weglengte (d.i. dus in fase),
waardoor het totale signaal ook sterk kan variëren: wij nemen de zender
met wisselende sterkte waar. Hoe kleiner de golflengte is, hoe meer
invloed een weglengteverandering van de indirecte straal op de fase
van het signaal zal hebben, en dus hoe heftiger de fading zal zijn.
Fading treedt voornamelijk op grote afstand op. Dicht bij de zender
is het directe signaal vrijwel steeds zo sterk in vergelijking met het
indirecte, dat dit laatste niet veel invloed kan doen gelden.
Zolang de fading voor de verschillende frequenties, waaruit het signaal
bestaat (draaggolf en zijbanden) ongeveer gelijk is, kan men door
automatische sterkteregeling in de ontvanger nog vrij gemakkelijk
een behoorlijke ontvangst bereiken. Het komt echter, vooral op korte
golflengten, vrij vaak voor, dat de voortplantingscondities voor som
mige frequentiegebiedjes van het signaal geheel anders zijn dan voor
andere, zodat het frequentiespectrum van het ontvangen signaal sterk
vervormd is ten opzichte van dat van het uitgezonden signaal, en dus
ook het ontvangen signaal zelf ten opzichte van het uitgezonden
signaal. Dit verschijnsel, dat men selectieve fading (want verschillend
voor verschillende frequenties) noemt, wordt door de normale auto
matische sterkteregeling niet meer gecorrigeerd en is dan ook zeer
hinderlijk.
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184
(triode)
anodestroom
177/ 197
„
keten
178
anodestr.-anodesp.karakteristiek
199
(tetrode)
anodestr.-anodesp.karakteristiek
184
(triode)
antenne
3
Arco
4
18, 22
argument
Armstrong
7
asymptoten
75
313
audiofrequent
-spannings//
313
versterking
automatische negatieve rooster196
spanning

balansbuizen

258
(aanpassing -)
363
(instelling -)
363
frequentiedetectie
442
ff
** v
balansschakeling
362, 402
(stuurtrappen
ff
voor -)
370
(vervorming -) 368
;;
balansversterker
310
ballon
206
bandbreedte
90/ 378
per trap
397
bandfilter
381
(kritisch gekoppeld -) 390
;;
brede frequentieband 390
„
bandspreiding
279, 281
barium
208
carbonaat
207
„ oxyde
194/ 207, 268
barnsteen
1
314
belasting (conductieve -)
belastingslijn
193, 314, 317
belichtingsmeter (fotografische -) 298
bepaling ingangsweerstand
248
bereikbare versterking per trap
391
berekening gedetecteerde spanning 421
Béthenod
4
265
bewegingsenergie
Bloch
475
484
Boltzmann (constante van -)
booglamp
4
bovenste zijband
4i
Branly
3
breedte resonantiekromme
89
220
brom (modulatie-)
130
buik (spannings-)
„ (stroom-)
134
306
huishouder (verende -)
buiskarakteristiek (kromming
216
van -)
311
buis (vervangingsschema -)
buizen met ruimteladingsrooster 274
288
„ secundaire emissie
;;
„ twee kathodes
258
//
„ zeer kleine afmetingen 257
//
„ serie
211
voor zeer hoge frequenties 246
ff

/y

ff

502

Blz.
C
caesium
295
capaciteit (anode-kathode-)
453
(anode-rooster-)
387
ff
„
(variabele -)
97
cascadeschakeling van buizen
380
cathode follower
375
centrale frequentie
43
cilindrische golfpijp
147/ 151
,,
trilholten
144
cirkelfrequentie
12
coaxiaal Lecher-systeem
141, 407
coaxiale geleider
141
coëfficiënt (koppel-)
104
36
(reeks van Fourier)
ff
van wederzijdse intt
ductie
101, 448
cohaerer
3
Colpitts-schakeling
456
244
combinatiebuizen
219/ 341
frequenties
//
(mathema//
//
V**
tische behandeling -)
225
complexe getallen
17
impedantie
61, 76
//
concentratie (electrostatische -)
292
„
(magnetische -)
292
concentrisch Lecher-systeem
141
condensator aangesloten op wissel
spanning
72
constante demping
96, 112/ 129
128
(fase-)
//
484
van Boltzmann
tt
133
„
(voortplantings-)
193
constructie van gloeidraden
„ radiobuizen
206
tt
contact potentiaal
302
conversiesteilheid
234
,z
versterking
238/ 243
484
corpusculaire structuur
cosinustermen
34
(vierkante -)
3i
cotangenslijn
138
cyclische verwisseling
115
D
deflectie
(electrostatische -)
(magnetische -)
tt
,,
platen
de-ionisatietijd
deling (frequentie-)
demping diode op afgestemde
kring
dempingsfactor
//
reductie
derde harmonische
218/
>t

Blz.
detectie

293
293
293
291
283

476
424
454
467
342

221
amplitudemodulatie
4i3
frequentiemodulatie 437, 444
tt
440
(frequentie-)
ff
gemoduleerde trilling
418
;;
;; karakteristiek
443
(kristal-)
5, 437
ongemoduleerd signaal
414
t/
detector
180
438
(amplitude-)
ft
(anode-)
;;
413/ 43i
(plaatstroom-)
221
„
(rooster-)
413, 428
diagram (admittantie-) 72, 73, 78, 93
diagram (stroom-)
94
diëlectrische constante
148
diepte (modulatie-)
39
diode
5/ 173
„ als mengbuis
242
,, detector
4i3
//
//
(vervorming -)
425
414
„ karakteristiek
diodeschakeling
408
dipoolantenne
493
193
directe verhitting
dissipatie
265
(anode-)
272, 300,
;;
320, 323, 367
kromme (maximum -) 323
ff
doorslag
300
,,
spanning
272
dooskringen
125, 135/ 142/ 469
40
draaggolf
113
driehoekschakeling
dubbeldraads Lecher-systeem
141
dubbele modulatie
53
180
dubbelfasige gelijkrichting
Duddell
4
1
Dufay
duo-diodepenthode
245
„
triode
245
184 •
Durchgriff
dynamische karakteristiek
200
(tetrode)
dynamisch karakteristiek
(triode)
192
200
steilheid (tetrode)
//
190
„
steilheid (triode)
462
D ynatron-oscillator
jr

E
Eccles
Edison
5/
„ effect
eenheden (angström-)
eenzijdig gedempt bandfilter
eerste detector
harmonische
318/
ft

474
174
174
296
392
233
341

503

BIz.

Blz.

effectieve hoogte
497
steilheid
346, 449, 472
;;
„
waarde
14, 36
eigencapaciteit transformator 168, 337
eigenfrequentie
157
eikelbuisjes
257
eilandeffect
216
eindbuis (penthode-)
325/ 339
(triode-)
320
E-laag
497
electrisch puntlassen
208
veld
490
77
electroden
173/ 209
(schijfvormige-)
406
electro-magnetische golven
3
electrometertriode
275
electron
1
electronenbaan
261
buizen
77
5
emissie
173
77
(looptijd
van
-)
247,
249,
>/
259/ 267
„
wolk
250
electrostatische concentratie
252
deflectie
77
293
focussering
292
//
173
emissie
(secundaire -)
202, 462
emitteren
173
energie in condensator
74
62
in spoel
,, versterking (hoog
frequent-)
377
141
„ uitstraling
180
enkelfasige gelijkrichting
enkelvoudige ketens
57/ 394
369
even harmonische

Fleming
5
fluctuatie
482
fluittonen
388
fluoresceren
286
flux (magnetische -)
57/ 101
focussering (electrostatische -)
292
formeren van kathode
207
formule van Langmuir
176
„
„ Richardson
175
fotocel (hoogvacuum-)
296
(keerlaag-)
//
297
„
(met gas gevulde -)
296
fotocellen
295
fotografische belichtingsmeter
298
Fourier (reeks van -)
30/ 449
Franklin-oscillator
464
frequentie (audio-)
313
band
77
327
„ (verbreding -)
77
333
(centrale -)
77
43
(cirkel-)
//
12
(combinatie-)
//
219/ 341
constantheid
464
77
deling
476
//
detector
438/ 440
77
(balans-)
//
//
442
//
// (vectordiagram -) 445
(eigen-)
77
157
(geluids-)
313
77
(grens-)
150
77
(hoek-)
12
77
karakteristiek
316, 318,
329/ 333/ 354
karakteristiek(transformator)
171
modulatie
8, 38, 42/ 52
//
„
(detector -) 444
77
(momentele -)
77
43
(neven-)
40
//
(resonantie-)
95/ 104
77
transformatie
!7
233
vermenigvuldiging
265
//
313
(video-)
77
zwaai
77
43/ 439
functie (zaagtand-)
34

»t

y •

F
206
fabricage radiobuizen
factor (dempings-)
455
„
(kruismodulatie-)
227
„
(kwaliteits-)
135
(reflectie-)
129
77
498
fading
2
Faraday
13/ 18
fase
128
„ constante
67
„ diagram
„ draaiing
247/ 255/ 472
„ hoek
20, 454, 464
340
„ karakteristiek
„ modulatie
50
371
„ omkeerbuis
„ verhouding
359
14, 61, 64
„ verschil
14
„ verschuiving
500
F-laag

G

gasionen
277
gas gevulde buizen (met -)
272
fotocel (met -)
296
//
//
gelijkrichtbuis
//
//
(met -)
277
kathodestraalbuis
//
//
(met -)
292
281
//
// _ triodes (met -)
gasontlading
279/ 303
gedempte golven
4
trilling
157/ 159
//

504
Blz.
gekoppelde ketens
IOI
gekoppeld (magnetisch -)
447
geleidingsvermogen
57
gelijk gedempte kringen
381
gelijkrichtbuis (kwikdamp-)
273
180
gelijkrichtbuizen
voor zendyy
installatie
272
177, 298
gelijkrichter
l8o
(dubbelfasige -)
yy
l8o
„
(enkelfasige -)
-—
gelijksp. en wisselsp. (som van -) 28
gelijkstroomcomponent
29
„
(pulserende -)
179
gelijkstroomvoormagnetisatie
343
gelijkwaardige schakeling
79
313
geluidsfrequentie
gemiddelde steilheid
448
„
waarde
15
gemoduleerde trilling
38
(detectie
yy
yy
van -)
418
(vector7f
;;
diagram -) 41
129
gereflecteerde golf
stroomgolf
132
yy
geruis
303, 479
„
(verdelings-)
487
gescheiden kathodes
342
gethorieerd wolfram
268
208
getter
303
„ spiegel
gevoeligheid (detectie-)
435
kathodestraalbuis
294
yy
206
gloeidraden
gloeistroombatterij
174
keten
178
//
Goldschmitt
4
golf (electro-magnetische -)
3
„ (gereflecteerde -)
129

„

(heengaande -)

129

„ impedantie
133
„ lengte
128
„ „
(grens-)
267
„ (lopende -)
126
„ (ongedempte -)
4
yy pijp (cilindrische -)
151
„ „ (rechthoekige -)
147
„ (radio-)
490
„ (staande -)
130
„ weerstand
126
grafiet
271, 298
grensfrequentie
150
„ golflengte
150, 267
grondfrequentie
30
341
» golf
gunstigste aanpassingsweerstand 322
belastingsimpedantie 364
yy

Blz.
H
hageleffect
276,
halfgeleiders
handsterkteregeling
harmonische
(derde -)
tt
(eerste -)
//
(even -)
//
(hogere -)
//
„
(tweede -)
Hartley-schakeling
Heaviside
heengaande golf
helium
heptode
Hertz (Heinrich -)
hexode
„ mengbuis
„ regelbuis
hoekfrequentie
hogere harmonische
hoogfrequentmachine
trillingen
ff
versterkerbuis
yy
„
versterking
hoogvacuumbuis
fotocel
yy
huideffect
140,
hulpkathode
Huth-Kühn-schakeling

448, 479
298
408
217
218, 342
218, 341

369
218, 341
217
456
8
129
283
240
2
277
232
235
12

218, 341
4
38
388
376

278
296
247, 251
288

457/ 466

I
iconoscoop
9/ 298
ideale transformator
167 335
ijzercircuit
102
283
„ draad
165
„ verliezen
18
imaginaire as
18
deel
yy
61 64
impedantie
diagram 73, 76, 78, 82, 83
yy
133
(karakteristieke -)
yy
(luidspreker-)
338
yy
98
op aftakking
yy
139
„
(transformator-)
impulsmodulatie
38, 55
index (modulatie-)
45/ 439
101
indirecte koppeling
„
verhitting
193
140
indringdiepte
101, 252
inductie (wederzijdse -)
314
inductieve belasting
IOI
„
koppeling
infrarode stralen
296
248, 350
ingangscapaciteit
„ impedantie
247/ 258
„ weerstand 248, 308, 353, 374

505
Blz.

Blz.
inhaalbuis
259/
„ principe
instelling balansbuizen
hoogfrequentbuizen
//
„
versterkerbuis
interelectrodencapaciteit
inwendige weerstand

//

//

ff

ff

407
260
363
377
310
246
35i
(diode)
177
(penthode) 205
(tetrode)
198
(triode) 182, 186
277/ 495

ff

ion
ioniseren
ionosfeer
isolatieweerstand electroden

495
8, 498
247

I
Joule (wet van -)
Jordan

%

1

14
474

K
kalium
kanalen (gescheiden -)
karakteristiek (detectie-)
(diode-)
176,
//
„
(dynamische -)
karakteristieke grootheden
(tetrode)
grootheden
ff
(triode)
182,
impedantie
karakteristiek (fase-)
(frequentie-)
316,
ff
329/ 333/
(Ia-Va-)
//
(h-Ve-)
;;
kristaldetector
ff
(logarithmische
ff
steilheids-)
(niet-lineaire -)
//
(statische -)
//
(steilheids-)
//
tetrode
ff
triode
//

kathode
„

342
443

414
192
198
190
133
340

318
354
201
199
437
229

217
192
229

199
184
195, 268
309/ 402

basisschakeling
// condensator
// straalbuis
straalindicator
ff
(virtuele -)
236,
//
keerlaag
fotocel
//
keerrooster
Kennelly
keten met C, L en R parallel
,,
C, L en i? serie
//
„
C en R parallel
//
,,
C en R serie
//
}

295

328
290

285
241
298
297
203
8

92
82
77
74

keten met L en R parallel
„ L en R serie
//
„ ohmweerstand
ff
„
(enkelvoudige -)
//
(gekoppelde -)
keuze condensator diodedetector
„
weerstand diodedetector
klasse A-versterker
311/
// A-B- „
B310, 364,
ff
ff
ff

C-

kneep
knoop (stroom-)
koeling
„
anode
koelvinnen
208,
koperverliezen
koppelcoëfficiënt
koppelcondensator
koppelfactor
koppeling (kritische -)
(losse -)
ff
(onderkritische -)
//
(overkritische -) 109,
//
(smoorspoel-)
//
(transformator-)
318,
//
,,
(weerstands-)
kortegolf (ultra-)
kortsluitbrug
kristal
7/
„ detector
5/
„ houder
kritisch gedempte keten
„
gekoppeld bandfilter
kritische koppeling
107,
,,
verstemming
kromming buiskarakteristiek
kruismodulatie
223,
factor
//
(mathematische
//
behandeling -)
kwaliteitsfactor
trilholten
//
kwartskristal
7/
kwikdamp
272,
gelijkrichtbuis
//
kubische trilholten
L
laadstroom condensator
laagfrequentgebied
trilling
//
„
versterking
lange leidingen
Langmuir (formule van -)
Latour
Lee de Forest
Lecher-systeem

69
63
58
57
101
426
426
310
370
366
310
206
134
6

269
300

165
104
328
382
382

465
109
397
316
335
327

125
135
465
437
465
158
390
382
396

216
388
227

227
379

147
465
278
273

147
154
313
38

313
126
176
4

5
125/ 133

506
BIz.
Lecher-systeem (coaxiaal -)
407
,,
(dubbeldraads -) 141
leiding (transmissie-)
133
,,
(verliesvrije -)
I2Ö
lineair netwerk
119
lineaire schaal
87, 106
logarithmische schaal
87, 107
steilheidskaraktett
ristiek
229
loodglans
5
looptijd buis
408
electronen
247, 249, 256,
tt
257, 402
lopende golf
126
Lorentz
5
losse koppeling
465
luchtspleet
344
luidsprekerconus (resonantie -)
338
impedantie
338
,,
transformator
319
tt

Blz.
modulatie-index
45, 439
(snelheids-)
,,
259
verdieping
222
,,
„
(mathema
,,
tische behandeling -) 226
vervorming
222, 388
,,
„
(mathema
ft
tische behandeling -) 225
modulatorbuis
233
408
(snelheids-)
ff
moduleren
38
modulus
18, 22
molybdeen
269, 271
,,
draad
207
momentele frequentie
43
waarde
18
tt
morse-alphabet
5i
„ tekens
50
multivibrator
473
N

M
208
magnesium
,,
oxyde
207
magnetisch gekoppeld
101, 447
magnetische flux
57, 101, 163
,,
hysteresis
165
magnetiseringskromme
343
stroom
165
tt
magnetron
10, 260, 469
Marconi
3
materiaalveriiezen
251
maximum-waarde
12
Maxwell
2, 490
meervoudige secundaire emissie 290
mengbuizen
233, 389
(hexodes als -)
235
tt
(zelfoscillerende -) 238
tt
mica
208
microfonie
306
microfonisch effect
306
middenfrequentie
233
middenfrequentversterker
376
Milete (Thales van -)
1
Miller-effect
458
modulatie
38
(amplitude-)
tt
38
bij telegrafie
tt
50
brom
220, 388
tt
,,
(mathematische
tt
behandeling -)
226
diepte
tt
39, 438
„ (toelaatbare -) 427
tt
(dubbele -)
53
(fase-)
50
tt
(frequentie-)
38, 42, 52
11
(impuls-)
11
38, 55

Naijlen
negatieve roosterspanning
steilheid
tt
terugkoppeling
tt
weerstand
tt
zelfinductie
tt
neon
,, buizen
„ gas
netwerk (lineair -)
,,
(niet-lineair -)
nevenfrequenties
niet-lineaire karakteristiek
,, - ,,
vervorming
,, -periodieke trilling
„ -quasi-stationnair
„ -sinusvormige trillingen
nikkel
nulcapaciteit
nullaststroom
,, zelfinductie (primair)
Numans-schakeling

14
181
239
345

462

168
283, 285

284
278
119
119
40
217
217, 302
25

125 •
25, 30, 40
194, 269
125
165
335
463

O

octode
ohm-belasting
,, (reciproke -)
,, (wet van -)
omgekeerde roosterstroom
omkeerbuis (fase-)
onderdrukking (zijband-)
onderkritische koppeling
onderste zijband
oneindig voortlopende reeks
ongedempte golven
ongelijke kringen

242

314

78
57
303
371

53
109
4i

30

4

112

507

Blz.
ongemoduleerde trillingen (de
tectie van -)
414
onstabiele versterker
385
onsymmetrische resonantiekromme
112
ontbinding in sinusvormige com
ponenten
39/ 46
ontlaadstroom condensator
155
ontlading condensator over weer
stand
i55
ontlading condensator over L en R 157
ontsteekspanning
279, 281
ontvanger (superheterodyne -)
233
opslingering
92
oscillator
233/447
(Colpitts-)
456
tt
(Dynatron-)
462
ft
(Franlin-)
464
ft
(Haitley-)
456
tt
(Huth-Kühn-)
//
457
(R C-)
47i
(T.P.T.G.-)
tf
457
(Trigger-)
tt
474
voor zeer hoge frequ>/
enties
468
oscilleervoorwaarde
450
oscillograaf
282, 292
oscilloscoop
292
overgangsverschijnselen
152
overkritische koppeling 109, 383, 394
verstemming
397
overoscilleren
452, 469
overstuurde buis
342
oxydkathode
271
yy

P
parallelschakeling buizen
212
„ resonantiefrequentie
466
,, voeding
455
pentagrid
241
401
penthode
-eindbuis
//
325/ 339
periode
11
periodiek
25/ 28
30
periodieke functie
trilling
tt
25
466
Pierce
plaat
174
„ spanning
175
„ stroom
174
„
„
detector
221
491
polarisatievlak
pompstengel
206
Poulsen
4
practische uitvoering tegenkoppeling
355
i

Blz.
primaire electronenstroom
„
nullastzelfinductie
pulserende gelijkstroom

288
335
179

Q
quasi-stationnaire toestand
ft

125

(niet-) 125

R
radar
8
radiaal
15
radiale symmetrie
32
radiobuizen (constructie van -) 206
(fabricage van -)
208
tt
radiogolven
490
R C-oscillator
47i
rechthoekige golfpijp
147
reciprociteitswet
120
reciproke ohm
78
resonantiekromme
88
tt
universele resonantiett
kromme
108
recombineren
495
reductie (dempings-)
467
reëel deel
18
reeksen (oneindig voortlopende -) 30
van Fourier
30/ 449
tt
reële as
18
reflectie
• 129/ 497
buizen
260
tt
„
factor
129
reflector
260
regelbuis (hexode-)
232
regelbuizen
227
regeling versterking
408
228
regelrooster
regelspanning
229
relatieve diëlectrische constante
148
magnetische permeabilitt
128
teit
„
verstemming
379
relaxatietijd
155
rendement
263, 322, 363, 366
resonantie
84
frequentie
tt
84/ 95/ 104
parallel
466
tt
tt
466
serie
tt
>>
kromme
tt
85/ 97
meerdere vertt
tt
sterker380
trappen
(onsymme
tt
tt
trische -)
112
88
(reciproke -)
tt
tt
(universele -) 85,
tt
tt
105, in
luidsprekerconus
338
tt

508
resonantiepiek
Righi
rimpel
rondgaande versterking
rooster
180,
„
basisschakeling
309,
detector
413, 428,
emissie
tt
„
-kathodecapaciteit
„ spanning
roostersp.-anodestroomkarakteristiek triode
roosterspanning (negatieve -)
roosterspanningsbatterij
roosterstroom (omgekeerde -)
rubidium
Ruhmkorff
ruimtelading
173,
ruimteladingsrooster
275/
ruisarme buis
ruisfactor
ruisspanning
ruisweerstand (aequivalente -)
ruststroom

Blz.
171
3
179
451
269
402
448
304
101

l8l
184
181
181
302

295
3

250
463
276
482
484
486
189

S
schaal (lineaire -)
87, 106
„
(logarithmische -)
87, 106
schakelbuizen
274
schakeling (diode-)
414/ 420
FM-detector
ff
444
(gelijkwaardige -)
;;
79
(oscillator-)
tt
455
van eindbuizen
308
tt
„ versterkerbuizen 308
tt
tt
schermrooster
197
„
stroom
197
schijfvormige electroden
406
schijnbare uitgangscapaciteit
254
vermindering van de
tt
steilheid
247/ 255
secundaire emissie
202/ 288/ 462
buis
tt
tt
373
//
,/ factor
289
selectieve fading
500
selectiviteit
7/ 96/ 99
selenium
298
serieresonantiefrequentie
466
serieschakeling van buizen
211
Silicon
5
sinuslijn
19
termen
3i
. ' (vierkante -)
33
vormige componenten (ont
binding in -) 39/ 46
trillingen
ii/ 18
tt
(som
//
tt
van -) 20/ 25

Blz.
skineffect
140, 247, 251
smoorspoelkoppeling
316
snelheidsmodulatie
259
buis
408
ff
spanningsbuik
130
diagram
76, 83
//
knoop
130
ff
tegenkoppeling
>t
349
over één
ff
ff
buis
356
over twee
ff
buizen 357
versterking
tt
92, 307. 404
(audioff
ff
frequent-)
313
(hoog
ff
ff
frequent-)
376
spiegel
208
„ beeldsymmetrie
3i
spontaan genereren
450
spreiding
166
spreidingszelfinductie
335, 337, 453
staande golf
130
„
stroomgolf
132
stabilisatorbuizen
278
stabiliseren
280
stabiliteit
359/ 385
stabiliteitsvoorwaarde
458
statische karakteristiek (tetrode) 200
„
(triode) 192
tt
steilheid (tetrode)
200
ff
.;/ .
//
(triode)
192
steilheid (conversie-)
234
diode
177
tt
(dynamische -)
190
tt
(effectieve -) 346, 449, 472
tt
(gemiddelde -)
tt
449
(negatieve -)
ff
239
(schijnbare
verminde
tt
ring van -)
247/ 255
(statische -)
//
19
tetrode
198
triode
182/ 186
//
(variabele -)
228
tt
steilheidskarakteristiek
229
„
variatie
410
stelling van Thévenin
122
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