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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
lezerskring 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 gebruik gemaakt van meer wiskunde dan van de radiotechnicus
vereist wordt. De tekst is in deze gevallen in kleine letter gedrukt en
kan eventueel 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 bijgedragen, dat ondanks de grote omvang van het gehele
werk toch een overzichtelijk geheel is verkregen. Hierdoor is het hand
boek als naslagwerk 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 - 6. Electrotechnische grondslagen.
Deel 2: Radiotechnische grondslagen.
Deel 3: Ontvangers en versterkers.
Deel 4: a. Zenders - b. Antennes.
Deel 5: a. Zenders voor speciale doeleinden - 6. Omroepproblemen c. Radiodistributie.
Deel 6: a. Televisie - 6. Radar.
Deel j: a. Meetapparaten - b. 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 samen werken.
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 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
zeef 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
Handboek der Radiotechniek groot moge zijn en dat met dit boek de
Nederlandse literatuur is verrijkt met een werk, dat in een behoefte
voorziet. Voor opbouwende critiek houden wij ons gaarne aanbevolen.
Hilversum, Februari 1952.
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I- ALGEMENE BESCHOUWINGEN

A
INLEIDING
Evenals de meeste takken der radiotechniek heeft ook de zendtechniek
gedurende de laatste 30 jaar zeer grote vorderingen gemaakt. Om
streeks 1920 werden radioberichten vrijwel uitsluitend overgebracht
door middel van morsetekens. Omdat het aantal zenders slechts ge
ring was, bestond er weinig kans op onderlinge storing, zodat ieder
zijn eigen frequentie zonder bezwaar vrij kon kiezen. Internationale
afspraken omtrent de te bezigen frequenties waren alleen noodzakelijk
voor het afwikkelen van noodverkeer tussen schepen en kuststations.
Naarmate het aantal zendstations toenam werd steeds meer behoefte
gevoeld aan een groter frequentiegebied. Ook de radio-omroep deed
zijn intrede en daar elk land het grote belang inzag van één of meer
nationale omroepzenders werd het aantal zenders zo groot, dat, om
onderlinge storing te voorkomen, internationale afspraken met be
trekking tot de te gebruiken frequenties nodig waren. Tegenwoordig
wordt een frequentiegebied, liggende tussen 15 kHz en 10 000 MHz,
voor de radioberichtgeving gebruikt. Internationaal is vastgesteld,
welke zenders in de verschillende frequentiegebieden mogen werken.
Bovendien zijn voorschriften vastgesteld met betrekking tot de frequentiestabiliteit en de bandbreedte. Met het oog op het grote aantal
zenders, dat met onderling kleine frequentieverschillen werkt, worden
speciaal aan het laatstgenoemde punt zeer hoge eisen gesteld.
B
ELECTRISCHE OPBOUW VAN ZENDERS
Met behulp van een radiobuis, die als oscillator is geschakeld op
één der in Deel 2, hfdst. VII, beschreven wijzen, kan reeds een een
voudige zender worden opgebouwd. Indien een dergelijke oscillator
met een antenne wordt gekoppeld, zullen electromagnetische golven
worden uitgestraald (zie Deel 2, hfdst. IX, en Deel 4b, hfdst. II), die
op een kleinere of grotere afstand met een ontvangtoestel kunnen
worden ontvangen. Men kan nu het oscilleren onderbreken en weer
inschakelen in het rhythme van de morsetekens en hiermede is dan
en eenvoudige telegrafiezender verkregen. Een dergelijke zender heeft

4 a.I.B
echter voor practisch gebruik vele bezwaren, waarvan de voornaamste
de beide volgende zijn.
а. In de meeste gevallen is het vermogen, dat door een dergelijke
oscillator wordt opgewekt, te klein om de gewenste afstand te over
bruggen. Met het oog hierop wordt in vrijwel alle zenders de oscillator
gevolgd door een aantal versterktrappen.
б. Wanneer men door het in- en uitschakelen van de een of andere
spanningsbron de oscillator al of niet laat oscilleren, zullen hierdoor
vaak variaties in de frequentie optreden. Daar aan bepaalde eisen met
betrekking tot de frequentiestabiliteit moet worden voldaan, is het
meestal niet gewenst te seinen door het in- en uitschakelen van de
oscillator. Deze dient dus constant in bedrijf te blijven; de over te
brengen tekens kunnen bv. worden overgeseind door het in- en uit
schakelen van een of meer versterktrappen.
Vrijwel iedere zender bestaat dus uit een oscillatortrap of stuurtrap,
gevolgd door een aantal versterktrappen. Vaak wordt in een of meer
van deze versterktrappen tevens frequentievermenigvuldiging toegepast.
De laatste versterktrap, die in staat moet zijn om het vereiste vermogen
aan de antenne toe te voeren, wordt de eindtrap genoemd.
Bij telefoniezenders is nog een aantal versterktrappen nodig om de
zwakke microfoonspanning te versterken, teneinde uiteindelijk de
hoogfrequente wisselspanning in een der versterktrappen hiermede te
kunnen moduleren. Dit gedeelte wordt de modulatieversterker ge
noemd.
De voor de buizen benodigde gloeispanningen, anodespanningen en
roosterspanningen worden verkregen door middel van transformatoren,
batterijen, roterende omvormers of gelijkrichters. De hiervoor be
nodigde apparatuur wordt het voedingsgedeelte van de zender genoemd.
In fig. i is schematisch de algemene opbouw van een telefoniezender
weergegeven.

b

d

T
Fig. i. Principiële opbouw van eenjtelefoniezender: a. oscillator (stuurtrap);
b. versterktrap(pen); c. eindtrap; d. modulatieversterker; e. voedingsgedeelte.
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C
VERSCHILLENDE METHODEN VOOR OVERDRACHT
VAN INFORMATIE
Indien een zender continu of met regelmatige tussenpozen electromagnetische golven met constante amplitude en constante frequentie
uitzendt, wordt geen directe informatie door deze zender overgebracht.
Men kan door middel van een ontvanger alleen constateren of de
zender al of niet is ingeschakeld en onder sommige omstandigheden
de richting bepalen, waarin zich de zender bevindt. Men spreekt dan
van indirecte informatie.
Directe informatie, dit is uitzending van berichten door de zender
zelf, kan alleen geschieden door de uitgezonden electromagnetische
golven te moduleren. De methoden, waarop dit kan geschieden, werden
aangegeven in Deel 2, hfdst. II.
Deze zijn
1. amplitudemodulatie (AM);
2. frequentiemodulatie (FM);
(PM).
3. impulsmodulatie

111

a

b

c
Fig. 2. Grafiek van een hoogfrequente wisselspanning of wisselstroom, ge
moduleerd met het morseteken voor de letter a (—): a. bij ongedempte tele
grafie; b. bij toontelegrafie; c. bij telegrafie met frequentieverschuiving.

6 a.I.C.i-4
Bij elk dezer drie modulatiemethoden kan het overbrengen der
informatie op verschillende manieren geschieden. We noemen dit
seinwijzen. De meest gebruikte seinwijzen zullen we thans opnoemen.
1. Telegrafie
Bij de eenvoudigste methode van telegrafie wordt de zender in het
rhythme van de morse- of andere tekens in- en uitgeschakeld. Men
spreekt dan van ongedempte telegrafie of van seinwijze Ai (fig. 2a).
Een tweede methode bestaat in het continu uitzenden van electromagnetische golven, die in het rhythme van de telegrafietekens met
een hoorbare frequentie worden gemoduleerd. Hierbij spreekt men
van toontelegrafie of van seinwijze A2 (fig. 2b).
Bij een derde methode wordt de frequentie van de uitgezonden
golven in het rhythme van de telegrafietekens met een bepaald bedrag
veranderd. Men verkrijgt dus een soort frequentiemodulatie en spreekt
van telegrafie met frequentieverschuiving of van seinwijze Fi (fig. 2c).
2. Telefonie
Bij een telefoniezender geschiedt de modulatie met de frequenties
van spraak of muziek. Hierbij kunnen amplitudemodulatie, frequentie
modulatie of wel enkele vormen van impulsmodulatie worden toegepast. Deze seinwijzen worden resp. A3, F3 en P3 genoemd.
Uit Deel 2, hfdst. II, weten we reeds, dat bij modulatie van een
hoogfrequente trilling zijbanden ontstaan. Worden bij AM beide zijbanden uitgezonden, dan spreekt men van dubbelzijbandmodulatie (A3).
Men kan echter ook een der zijbanden onderdrukken en uitsluitend
de andere uitzenden, wat in bepaalde gevallen voordelen oplevert.
Men spreekt dan van enkelzijbandmodulatie of van seinwijze A3a.
3. Facsimilé
Bij facsimilé, dit is overdracht van schriftstukken, foto's enz., wordt
het uit te zenden beeld in punten ontleed en de uitgezonden golven
gemoduleerd volgens de helderheid van de achtereenvolgende punten.
Dit kan met AM of met FM geschieden. Men spreekt hier van sein
wijzen A4 resp. F4.
4. Televisie
Ook hierbij wordt het over te brengen beeld ontleed in punten,
waarvan de helderheid achtereenvolgens wordt overgeseind. Dit kan
eveneens met AM of FM geschieden. Deze seinwijzen worden A5
resp. F5 genoemd.
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D
MECHANISCHE OPBOUW VAN ZENDERS
Voor verschillende toepassingen, zoals bv. radio-omroep, telegrafieverbindingen over lange afstanden, telefonie over korte afstanden,
vanuit rijdende auto's enz., worden zenders met zeer uiteenlopende
vermogens en frequenties vereist. Uit deze sterk verschillende eisen
is een grote verscheidenheid in de uitvoeringsvormen van zenders
gegroeid. In principe zijn deze zenders echter alle op dezelfde wijze
opgebouwd. Ze bestaan uit een oscillator, een groter of kleiner aantal
versterktrappen, een modulator en een voedingsgedeelte. Deze ver
schillende gedeelten zullen we in de volgende hoofdstukken afzonderlijk
behandelen, waarna we enkele complete zendinstallaties zullen be
schrijven, die volgens de tegenwoordige stand van de techniek zijn
geconstrueerd.

II* STUURTRAPPEN

A
INLEIDING
Een stuurtrap van een normale zender bestaat uit een oscillatorschakeling, waarvan het principe reeds in Deel 2, hfdst. VII, werd
behandeld. Daar de meeste zenders op een zeer nauwkeurig vast
gelegde frequentie moeten werken, wordt in de meeste gevallen een
oscillator gebruikt, waarvan de frequentie door een kwartskristal
wordt bepaald. (Zie Deel 2, hfdst. VI 1.6.) Zeer vaak is een dergelijk
kristal gemonteerd in een thermostaat om frequentieverloop door
temperatuurvariaties te voorkomen. De vraag, die in vroeger jaren een
vrij belangrijke rol speelde, nl. of de schakeling onder alle omstandig
heden tot oscilleren te brengen was, speelt bij de tegenwoordige stand
van de buizentechniek geen rol meer, aangezien een grote verscheiden
heid van buizen met grote steilheid beschikbaar is, waarbij, althans
voor niet bijzonder hoge frequenties, de mogelijkheid van oscilleren
geen probleem vormt. Een uitzondering moet hierbij evenwel worden
gemaakt voor oscillatoren volgens het principe van de dynatron en
transitron (Numans-schakeling), aangezien hiervan de mogelijkheden
beperkt zijn.
Ook de vraag naar het vermogen, dat door een oscillator kan worden
geleverd, speelt tegenwoordig practisch geen rol meer, daar steeds
een aantal versterktrappen aanwezig is, waarmede, door een geschikte
keuze van de buizen, ieder gewenst vermogen kan worden verkregen.
Van het grootste belang voor zenderstuurtrappen is evenwel de
frequentienauwkeurigheid en de frequentiestahiliteiU Zoals reeds hier
boven werd vermeld is bij de meeste zenders tegenwoordig de fre
quentie door een kwartskristal gestabiliseerd. Bij zenders, die op vele
verschillende frequenties, bv. op iedere frequentie in een bepaald
gebied, moeten kunnen werken, kan dit natuurlijk niet worden toe
gepast. Hierbij spelen verschillende gezichtspunten, die de frequen
tienauwkeurigheid en frequentieconstantheid van een oscillator be
palen, een grote rol. We zullen daarom in het volgende nog een
nadere beschouwing hieraan wijden.
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B
VERSCHILLENDE
OSCILLATORSCHAKELINGEN
Reeds in Deel 2, hfdst. VII, beschreven wij een aantal oscillatorschakelingen, die in de radiotechniek zeer vele toepassingen hebben
gevonden. Wegens het grote belang hiervan voor de bouw van zenders
willen we hier nogmaals de betreffende schema's aangeven.
In fig. 1 is het schema weergegeven van een oscillator met terugkoppelspoel en afgestemde roosterkring, terwijl fig. 2 het schema
voorstelt, dat men verkrijgt, wanneer niet de roosterkring, doch de
anodekring wordt afgestemd. Bij de in fig. 3 en 4 voorgestelde schake
lingen is geen terugkoppelspoel aanwezig, doch bevindt de trillingskring
zich tussen rooster en anode van de buis. De kathode is, althans voor
wisselspanningen, met een aftakking op de kring verbonden, die bij
de Colpitt-schakeling (fig. 3) wordt verkregen door als afstemcondensator een serieschakeling van twee condensatoren te gebruiken. Bij de
Hartley-schakeling (fig. 4) is een aftakking op de spoel aangebracht.
Bij de „Tuned plate-tuned grid" (TPTG)-schakeling, ook wel
genaamd de Huth-Kühn-schakeling, die in fig. 5 is voorgesteld, is
in de anodeketen en in de roosterketen een trillingskring opgenomen.
De terugkoppeling vindt plaats door middel van een condensator
tussen deze beide electroden; vaak is de
inwendige
capaciteit
Cg
tussen stuurrooster en
anode hiervoor vol^
doende. In fig. 6 is g, ^
een TPTG-schakeling
g
i
voorgesteld, waarbij de
+
roosterkring door een
kwartskristal wordt ge Fig. 1. Oscillatorscha
Fig. 2.
vormd. De dynatron- keling met afgestemde Oscillatorschakeling met
afgestemde anodekring.
roosterkring.
schakeling, waarbij een
tetrode wordt gebruikt,
is in fig. 7 weergege
ven. Aan het scherm^
o
rooster wordt hierbij
g
een hogere spanning
3
hl
o
o
gegeven dan aan de
o
anode. De oscillator,
waarvan het schema in
fig. 8 is voorgesteld,
wordt genoemd de
Fig. 4.
Fig. 3.
Hartley-schakeling.
transitronschakeling of
Colpitt-schakeling.
-===■
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Fig. 5* „Tuned plate-tuned
grid" (TPTG)-schakeling of
Huth-Kühn-schakeling.

Fig. 6. Schakeling
voor een oscillator met
een kwartskristal.

Fig. 7D y natronschakeling.
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o
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Fig. 8. Transitron- of
Numans-schakeling.

ll

li

Fig. 9. Franklin-oscillator.

1

wel de Numans-schakeling. Zij berust op het feit, dat door middel
van de spanning op het keerrooster van een penthode de stroomverdeling tussen schermrooster en anode kan worden beïnvloed. Bij
de schakeling van fig. 9 worden twee buizen gebruikt; men noemt
dit een Franklin-oscillator.
Voor nadere bijzonderheden betreffende de in de fig. 1 t/m 9 voor
gestelde oscillatorschakelingen verwijzen wij naar Deel 2, hfdst. VII.
Het aantal manieren, waarop met behulp van een of meer buizen
ongedempte electrische trillingen kunnen worden opgewekt, is echter
veel groter dan uit de hier weergegeven voorbeelden volgt. Wij willen
hier nog enkele schakelingen aan geven, die,
hoewel zij minder veelvuldig worden toegepast dan de reeds vermelde, toch ook wel
in zenders worden gebruikt.
In fig. 10 is de zg. Clapp-oscillator voor
gesteld, die veel overeenkomst vertoont met
de Colpitt-oscillator, doch in anodebasisschakeling. In plaats van een spoel is hier
echter een serieschakeling van een spoel Lx
—
en een variabele condensator Cx gebruikt,
Fig. 10. Clapp-oscillator. met behulp waarvan de oscillatorfrequentie
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kan worden gevarieerd. De capaciteit
van deze condensator dient natuurlijk
steeds zo groot te zijn, dat de reactantie van de serieschakeling van Lx

Cg

C«*i.

H

'_;.T

ii

M
Cl

Rgl
t- J

en C, inductief is (a> L, > —u
" Cl)

Lk

De smoorspoel Lk dient een zo
grote zelfinductie te hebben, dat zijn
reactantie groot is t.o.v. die van C3. Fig. ii. Schakeling van een ultraen CKk zijn inwendige
In fig. ii is een schakeling voor audion. Cak
buiscapaciteiten.
gesteld, die wel genoemd wordt een
ultra-audion. Hierbij is in de anodeketen van een buis een trillingskring
L1 Cj geschakeld, terwijl in de
kathodeleiding een smoorspoel Lk
is opgenomen. Het rooster is via de
roostercondensator Cg en de lekweerstand Rg met aarde verbonden.
Daar de onderzijde van de trillings
kring
C1 voor wisselspanningen
Fig. 12.
eveneens met aarde is verbonden,
is dus deze kring eigenlijk tussen Schakeling van een balansoscillator.
rooster en anode geschakeld. Door
de rooster-kathodecapaciteit Cgk en de anode-kathodecapaciteit Cak
is nu de kathode met de beide einden van deze kring verbonden,
zodat dus eigenlijk de kathode aan een aftakking op deze kring is
aangesloten op dezelfde manier als dit bij een Colpitt-oscillator het
geval is. Door de kleine waarden van de inwendige buiscapaciteiten
wordt deze oscillatorschakeling vrijwel uitsluitend toegepast voor zeer
hoge frequenties.
In fig. 12 is een schakeling van een zg. balansoscillator getekend.
Hierbij worden de anodes van twee buizen ieder met één der uit
einden van een trillingskring verbonden, terwijl de roosters, via de
roostercondensatoren, aan het andere einde worden aangesloten. De
anodespanning wordt via een aftakking op het midden van de kringspoel toegevoerd. Zoals men gemakkelijk kan inzien is ieder van de
beide buizen thans met de kring verbonden op dezelfde wijze als dit
bij een Hartley-oscillator het geval is. Bij zeer hoge frequenties heeft
het gebruik van twee buizen in een balansschakeling enkele voordelen.

I
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C
FREQUENTIENAUWKEURIGHEID EN
FREQUENTIESTABILITEIT
Het probleem van de nauwkeurigheid en de stabiliteit van de
oscillatorfrequentie valt eigenlijk uiteen in twee gedeelten en wel:
a. afwijkingen van de oscillatorfrequentie t.o.v. de resonantie frequentie van de gebruikte trillingskring;
b. afwijkingen van de resonantiefrequentie van de trillingskring t.o.v.
de gewenste frequentie.
Met betrekking tot het eerstgenoemde punt werd reeds een uiteen
zetting gegeven in Deel 2, hfdst. VII.6, waarbij werd uitgegaan van
de oscilleervoorwaarde
(1)
5 Za k = 1
Hierin is S de steilheid van de buis, Za de in de anodeketen op
genomen impedantie en —k de verhouding van de roosterwisselspanning
tot de anodewisselspanning. [Zie Deel 2 hfdst. VII.3, form. (1).]
Wanneer wordt afgezien van zeer hoge frequenties, waar de looptijd
der electronen een rol speelt, is de anodewisselstroom in een buis
in fase met de roosterwisselspanning; bij toepassing van de complexe
rekenwijze kan men dus zeggen, dat S een reële grootheid is. Uit (1)
volgt nu, dat ook het product van Za en k reëel moet zijn. Is k reëel,
dan zal dus ook Za reëel zijn, d.w.z. de oscillator zal zich op die fre
quentie instellen, waarbij dit laatste het geval is. Dit is de resonantie
frequentie van de oscillatorkring (waarbij de capaciteit van buis en
bedrading in rekening is gebracht). Zijn daarentegen anodewissel
spanning en roosterwisselspanning niet nauwkeurig in tegenfase, dan
is k complex, dus zal zich de oscillator op een zodanige frequentie
instellen, dat ook Za complex is en wel zullen de argumenten van k
en Za tegengesteld dienen te zijn. In dit geval zal dus de oscillator
frequentie niet gelijk zijn aan de resonantiefrequentie van de oscil
latorkring. Nu is, zoals in Deel 2, hfdst. VII.4 werd aangetoond, bij
een kring met een zeer grote kwaliteitsfactor Q een kleine verandering
van de frequentie voldoende om een grote variatie in het argument
van de complexe voorstelling van de impedantie te geven. Vindt dus
de terugkoppeling met een van 180° afwijkende faseverschuiving
plaats (k complex), dan zal de oscillatorfrequentie des te minder van
de resonantiefrequentie van de trillingskring afwijken naarmate de
kwaliteitsfactor van de kring groter is. Hieruit volgen de twee belang
rijkste voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, opdat de oscilla
torfrequentie zo goed mogelijk gelijk is aan de resonantiefrequentie
van de oscillatorkring, nl.:
a. de terugkoppeling dient zodanig te geschieden, dat de rooster
wisselspanning zo nauwkeurig mogelijk in tegenfase is met de anode
wisselspanning.
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b. de kwaliteitsfactor van de oscillatorkring dient zo groot mogelijk
te zijn.
Bij de vaststelling van de kwaliteitsfactor van de oscillatorkring
dient men er rekening mede te houden, dat deze mede wordt bepaald
door de gebruikte buis. Zo wordt bv. bij een schakeling volgens fig. 2
de oscillatorkring gedempt door de inwendige weerstand van de buis,
terwijl dit bij een oscillator volgens fig. 1 gebeurt door de ingangsweerstand. (Deze laatste kan, wanneer roosterstroom vloeit, vrij klein
zijn.) Daar de eigenschappen van een buis nooit zeer constant zijn
en zich wijzigen tijdens de opwarmtijd, bij variatie van de voedings
spanningen en ook gedurende de levensduur van de buis, zal ook de
kwaliteitsfactor van de oscillatorkring aan veranderingen onderhevig
zijn. Volgens het bovenstaande zal nu de oscillatorfrequentie alleen
gelijk blijven aan de resonantiefrequentie van de kring, wanneer de
faseverschuiving in de terugkoppeling nauwkeurig 180° is. Men kan dit
laatste o.a. bevorderen door een terugkoppelspoel met een zo gering
mogelijk aantal windingen te gebruiken. (Deze dienen dus dan zo
vast mogelijk met de kringspoel te worden gekoppeld.) Een grote
invloed op de faseverschuiving tussen anode- en roosterwisselspanningen
heeft ook de wijze, waarop de amplitude van de oscillatorspanning
wordt begrensd. We zullen daarom in het onderstaande nog een
afzonderlijke paragraaf aan dit onderwerp wijden.
Een afwijking tussen de frequentie van de opgewekte wisselspanning
en de resonantiefrequentie van de oscillatorkring kan ook nog ont
staan door de kromming van de buiskarakteristiek. Het is nl. gemakkelijk in te zien, dat, wanneer aan het rooster van een buis met
een gekromde karakteristiek een niet zuiver sinusoïdale wisselspanning
wordt aangelegd, de eerste harmonische in de anodewisselstroom niet
in fase is met de eerste harmonische van de roosterwisselspanning.
Stellen we bv. de /a-Vg-karakteristiek voor door een vergelijking van
de tweede graad
(2)
I* — ^ao ~r a Vg "H P Vg2
en de roosterwisselspanning door de som van een eerste harmonische
(grondgolf) en een tweede harmonische
Vg = Vgl sin (ut -j- Vg2 sin 2 cot, ................... (3)
dan vinden we door substitutie van (3) in (2) en enig omwerken
/a = /ao + a Vgi sin co t -{- 2 ft Vg1 Vg2 cos co t + . . .
........(4)
(de niet van belang zijnde termen zijn weggelaten). De eerste har
monische in de anodestroom is dus
a Vg1 sin co t -f- 2 P Vgx Vg2 cos (ot =
= Vgl V CC2 + 4 P2 Vg22 sin (co t + <p), .
(5)
waarin
2 pvg2
<P = bgtg
(6)
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We zien dus, dat de eerste harmonische in de anodewisselstroom
een hoek naijlt t.o.v. de eerste harmonische in de roosterwisselspanning.
Bij toepassing van de complexe rekenwijze is dus dan de steilheid S
geen reële grootheid. Heeft nu de terugkoppeling zonder faseverschuiving plaats (k reëel), dan volgt uit (i), dat toch Za niet reëel
kan zijn, dus zal de oscillator zich instellen op een frequentie, die
niet precies gelijk is aan de resonantiefrequentie van de gebruikte
trillingskring. Het middel, om deze afwijking zo gering mogelijk te
houden, is de oscillator zo zwak mogelijk te laten oscilleren, waardoor
de vorming van harmonischen gering blijft.
Met betrekking tot de hierboven onder b. genoemde oorzaak van
frequentievariaties kan allereerst worden medegedeeld, dat een stevige
constructie van de spoel en de condensator, die de oscillatorkring
vormen, van de grootste betekenis is. Toch kan niet worden voor
komen, dat de resonantiefrequentie van deze kring aan kleinere of
grotere variaties onderhevig is en wel voornamelijk, doordat de in
wendige buiscapaciteiten mede bepalend zijn voor de grootte van de
resonantiefrequentie. Deze capaciteiten ondergaan veranderingen tijdens
de opwarmperiode, bij variaties van de voedingsspanningen en ge
durende de levensduur van de buis, terwijl tevens bij het vervangen van
de oscillatorbuis door een ander exemplaar een verstemming van de
oscillatorkring kan optreden, doordat de capaciteiten tussen de electroden van de verschillende exemplaren steeds een zekere spreiding
vertonen. De variatie is het grootst in de rooster-kathodecapaciteit en
het is dan ook met het oog op de frequentiestabiliteit gunstig om de
schakeling zodanig uit te voeren, dat deze capaciteit een zo klein
mogelijke invloed op de afstemming van de oscillatorkring heeft. In
dit verband is een oscillator met afgestemde anodekring (fig. 2) beter
dan een oscillator met afgestemde roosterkring (fig. 1). Immers in het
eerstgenoemde geval is de rooster-kathodecapaciteit slechts via de
terugkoppelspoel met de oscillatorkring gekoppeld. Daar deze spoel
altijd minder windingen telt dan de afstemspoel, is het effect van de
rooster-kathodecapaciteit op de kring alsof een kleinere capaciteit
hiermede parallel was geschakeld. Eventuele variaties in deze capaciteit
zullen dus ook een geringere rol spelen dan
in het schema volgens fig. 1, waar de roosterkathodecapaciteit (via de roostercondensator)
direct parallel met de oscillatorkring is ge
schakeld.
In het algemeen kan worden gezegd, dat
het met het oog op verstemming door buis
capaciteiten, gunstig is om de buis zo „los"
mogelijk met de oscillatorkring te koppelen.
Aansluiting van de anode Men zal dus de terugkoppelspoel uiteen zo ge
van een oscillatorbuis aan ring mogelijk aantal windingen samenstellen.
een aftakking van de
De invloed van de anode-kathodecapaciteit
oscillatorspoel.
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op de afstemming van de kring
kan worden verminderd door
de anode aan een aftakking op
de spoel aan te sluiten (fig. 13).
Natuurlijk moet men deze af
takking niet te „laag" plaatsen,
daar dan de impedantie Za in
de anodeketen van de oscillator71
buis zo klein kan worden, dat
niet meer aan de oscilleervoor- Fig. 14. Schema van een oscillator met de
hierop volgende versterk- of frequentiewaarde kan worden voldaan.
vermenigvuldigingstrap.
Behalve de oscillatorbuis is
aan de oscillatorkring in de regel
nog een tweede buis aangesloten, die voor versterking of frequentie'
vermenigvuldiging dient (fig. 14). Ook de variaties in de roosterkathodecapaciteit van deze buis hebben dus invloed op de resonantiefrequentie van de oscillatorkring. Eventueel kan ook de roostercondensator Cg2 aan een aftakking op de oscillatorspoel Lx worden gelegd.
Via de rooster-atiodecapaciteit van de buis B2 is de kring L2 C2
gekoppeld met de oscillatorkring Lx Q. Veranderingen in de kring
L2 Co hebben hierdoor ook invloed op de oscillatorfrequentie (Millereffect, zie Deel 2, hfdst. VII.5). Het is dus gewenst om de koppeling
tussen de beide kringen zo los mogelijk te maken, o.a. door voor B2
een buis te gebruiken met een kleine rooster-anodecapaciteit, dus een
penthode.
De variaties in de inwendige capaciteiten van radiobuizen ontstaan
voornamelijk door twee oorzaken en wel door de ruimtelading, die
zich grotendeels in de nabijheid van de kathode bevindt (zie ook
Deel 2, hfdst. IV.K.i) en door veranderingen in de capaciteit tussen
de aansluitpennen. Speciaal bij moderne buizen met grote steilheid
kan de eerstgenoemde variatie zeer belangrijk zijn en wel ongeveer
1 pF bedragen. Het is dus van veel belang om de invloed hiervan op
de oscillatorkring klein te houden door een „losse koppeling" tussen
buis en kring.
De variaties, die ontstaan in de capaciteiten tussen de aansluit
pennen, worden grotendeels veroorzaakt, doordat de diëlectrische con
stante van glas afhankelijk is van de temperatuur. Speciaal is dit het
geval bij buizen, waarbij de aansluitdraden door een zg. „kneep" zijn
gevoerd (zie Deel 2, hfdst. IV.E). De draden liggen hier op geringe
onderlinge afstanden, waardoor de capaciteiten groot zijn en bovendien
kan de kneep een tamelijk hoge temperatuur verkrijgen. Ook de huls
van persmateriaal, die steeds bij deze buizen is aangebracht, draagt
tot het verloop van de capaciteit bij. Veel gunstiger zijn in dit opzicht
de buisconstructies, waarbij de aansluitpennen direct in de glasbodem
zijn geperst. De onderlinge afstanden zijn hier veel groter, terwijl
tevens de temperatuur van de bodem lager blijft. Bovendien wordt
bij deze buizen nooit een huls gebruikt.
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Met betrekking tot een losse koppeling tussen de oscillatorkring en de
buizen en kringen, die tot één of meer
volgende zendertrappen behoren, is
noS een schakeling te vermelden, die
bekend staat als „electronenkoppe
7T L'°
o
ling" („electron coupled oscillator").
o
Hierbij wordt een schermroosterbuis
%
f
gebruikt, waarvan kathode, stuur>-"3 1
rooster en schermrooster zijn ge
bruikt als triode in een der be
In
Fig. 15. Schakeling van een kende oscillatorschakelingen.
.
oscillator met electronenkoppeling ng. 15 1S hiervoor een Hartley-oscilen met neutrodynisering van de lator geschetst, waarbij het scherm
rooster-anodecapaciteit.
rooster via de condensator C3 is
verbonden met de geaarde zijde van
de oscillatorkring. Daar een aanzienlijk gedeelte van de electronenstroom het schermrooster passeert en op de anode terecht komt, vloeit
ook in de anodeketen een wisselstroom.
Het schermrooster, dat, althans voor wisselspanningen, aan aarde
ligt, doet dienst als afscherming tussen de oscillatorkring en de in de
anodeketen aangebrachte schakelelementen. Koppeling kan alleen nog
plaats vinden via de capaciteit tussen anode en stüurrooster. Eventueel
kan deze koppeling nog worden gecompenseerd door het aanbrengen
van een extra spoel Ln, die met de oscillatorspoel Lx is gekoppeld,
en een condensator Cn. De wikkelrichting van Ln dient dan zo te zijn,
dat het uiteinde, dat in de figuur als onderzijde is aangegeven, een
spanning heeft, die in tegenfase is met de spanning aan de bovenzijde
van Lv De capaciteit van Cn wordt dan zodanig ingesteld, dat bij
uitgeschakelde anodespanning op de anode geen wisselspanning wordt
geïnduceerd. (Deze „neutrodynisering" van inwendige buiscapaciteiten
wordt ook op andere plaatsen in zenders toegepast; zie hfdst. III.C.)
Een oscillator met electronenkoppeling levert in de anodeketen
doorgaans een wisselstroom, die veel hogere harmonischen bevat. Een
sinusoïdale wisselspanning kan dan ook meestal*alleen worden ver
kregen door een afgestemde kring, zoals in fig. 15 met L2 C2 is aan
gegeven. Deze kring kan eventueel op een hogere harmonische van de
oscillatorfrequentie worden afgestemd, waardoor dus frequentievermenigvuldiging wordt verkregen.
▼ - -
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D
AMPLITUDEBEGRENZING
Zoals reeds in Deel 2, hfdst. VII, werd beschreven, neemt bij het
inschakelen van een oscillator de verkregen wisselspanning toe, totdat
deze op de een of andere wijze wordt begrensd. Deze begrenzing kan

a.II.D.i

17

op verschillende manieren worden verkregen. In vele gevallen komt
zij min of meer automatisch tot stand door de eigenschappen van de
gebruikte buis en de gebruikte onderdelen. Het is echter ook mogelijk,
hiertoe een speciale schakeling te gebruiken, die niet tot de eigenlijke
oscillator behoort. In vele gevallen verdient dit laatste systeem de
voorkeur, omdat begrenzing in de oscillatorbuis zelf gepaard gaat met
een faseverschuiving in de terugkoppeling, wat, zoals we hierboven
reeds vermeldden, variaties in de oscillatorfrequentie kan veroorzaken.
We zullen thans enkele van de meest toegepaste manieren voor het
begrenzen van de oscillatorspanning nader beschouwen.
1. Begrenzing door roosterstroom
Deze meest voorkomende methode werd reeds beschreven in Deel 2,
hfdst. VII. Zij berust hierop, dat in de oscillatorbuis roosterstroom
vloeit, die over de roosterlekweerstand een negatieve spanning op het
rooster doet ontstaan. Neemt de oscillatorspanning toe, dan neemt
ook deze negatieve spanning toe, waardoor de effectieve steilheid
afneemt. Na het inschakelen van de oscillator gaat dit proces zo lang
door, totdat de effectieve steilheid zo groot is, dat juist aan de oscilleervoorwaarde is voldaan. Tijdens iedere periode vloeit nu gedurende
een korte tijd roosterstroom, nl. ongeveer op het moment, waarop de
spanning vóór de roostercondensator, die bv. in fig. 2 met ex is aan
geduid, zijn amplitude in positieve richting bereikt. De roosterspanning,
egt is dus t.o.v. ex vervormd en het is gemakkelijk in te zien, dat deze
vervorming tevens een faseverschuiving tussen ex en de eerste harmo
nische van eg meebrengt. In fig. 16 is in een grafiek het verloop van
ex en eg als functie van de tijd weergegeven. Telkens nadat rooster
stroom heeft gevloeid, ontlaadt zich de roostercondensator Cg geheel
of gedeeltelijk door de weerstand Rg en de terugkoppelspoel. We
zien nu uit de figuur, dat eg hierdoor voorijlt t.o.v. ev Deze fase
verschuiving veroorzaakt, zoals we hiervoor reeds zagen, een afwijking
van de oscillatorfrequentie t.o.v. de resonantiefrequentie van de
oscillatorkring. Doordat de faseverschuiving tussen e1 en eg o.a.
afhangt van de amplitude van de oscillatorspanning, ontstaat ook een
onstabiliteit van de frequentie. De faseverschuiving tussen et en eg
kan zo klein mogelijk worden gemaakt door een zo groot mogelijke

Fig. 16. Grafiek van de in fig. 2 met ex en eg aangegeven spanningen als
functie van de tijd.
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waarde van de lekweerstand 7?g. Daar echter een te grote waarde van
deze weerstand aanleiding kan geven tot zelfonderbreking of overoscilleren (zie Deel 2, hfdst. VII.9), kan men hiermede niet te ver gaan.
2. Begrenzing door de anodespanning
Wanneer de amplitude van de oscillatorspanning niet wordt be
grensd door het optreden van roosterstroom, kan een begrenzing
plaats vinden, doordat de amplitude van de anodewisselspanning van
de buis ongeveer gelijk wordt aan de anodegelijkspanning. Wordt als
oscillatorbuis een penthode gebruikt, dan is, zoals in Deel 2, hfdst. IV,
werd vermeld, de inwendige weerstand bij een kleine waarde van de
anodespanning zeer gering. Tijdens iedere periode zal dus gedurende
een korte tijd de inwendige weerstand van de buis klein zijn, waar
door het verder toenemen van de oscillatorspanning wordt tegen
gewerkt. Ook hierbij ontstaat echter een vrij grote vervorming in de
oscillatorspanning, waardoor, zoals we hierboven zagen, de oscillatorfrequentie kan afwijken van de resonantiefrequentie van de oscillatorkring.
Wanneer men een oscillator zodanig wil inrichten, dat deze wijze
van begrenzing optreedt, is het gewenst, dat in de buis geen rooster
stroom vloeit. Immers, zoals we hiervóór reeds zagen, kan dan de
ideale vorm van terugkoppeling, nl. die, waarbij een faseverschuiving
optreedt van 1800, het best worden benaderd. Bij deze fasegetrouwe
terugkoppeling is de oscillatorfrequentie onafhankelijk van de inwendige
weerstand van de buis en variatie van deze inwendige weerstand zal
in eerste instantie de oscillatorfrequentie niet beïnvloeden. (Wél blijft
de afwijking bestaan, die veroorzaakt wordt door het feit, dat de
oscillatorspanning is vervormd. Om deze gering te houden dient men
dus ook hier de oscillator zo zwak mogelijk te laten oscilleren.)
3. Begrenzing met behulp van een van de spanning
afhankelijke weerstand

Fig. 17.
Schakeling voor het begrenzen
van de oscillatorspanning met
behulp van een gloeilampje.

Op verschillende manieren kan men
de amplitude van de oscillatorspanning
begrenzen door middel van een weer
stand, waarvan de waarde afhankelijk
is van de aangelegde spanning. Een be
kend voorbeeld hiervan is een gloei
lampje, waarvan de weerstand toeneemt
bij vergroting van de spanning. Men
kan een dergelijk lampje, via een trans
formator, in de kathodeleiding van de
oscillatorbuis opnemen, zoals in fig. 17
is geschetst. Gaat de buis nu sterker
oscilleren, dan neemt de spanning op
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het lampje toe, waardoor dit sterker
oplicht en zijn weerstand toeneemt.
C«l
Hierdoor neemt dus ook de tegenkoppeling in de oscillatorbuis toe,
zodat het toenemen van de oscillatorspanning wordt tegengewerkt. Het
I
rooster dient een zodanige negatieve
spanning t.o.v. de kathode te hebben,
dat geen roosterstroom optreedt.
Fig. 18.
Voor de goede werking van deze Schakeling voor het begrenzen van
schakeling is het verder nodig, dat de oscillatorspanning met behulp
van een diode.
in de transformator geen faseverschuiving optreedt. Om deze reden
is het hier geschetste principe alleen bruikbaar voor lage frequenties.
4. Begrenzing door middel van een afzonderlijke detector
Het principe van deze methode blijkt uit het in fig. 18 geschetste
voorbeeld. Aan een normale oscillatorschakeling is een diode D ge
koppeld, die een van de oscillatorspanning afhankelijke negatieve
spanning levert. Deze spanning wordt aan het rooster van de oscillator
buis toegevoerd, zodat bij toename van de amplitude van de oscillator
spanning het oscilleren steeds sterker wordt tegengewerkt. De amplitude
van de roosterwisselspanning kan nu zo klein zijn, dat de in de buis
optredende vervorming slechts zeer gering is, terwijl ook het ontstaan
van roosterstroom kan worden voorkomen. Daar de kwaliteitsfactor
van de oscillatorkring zo groot mogelijk dient te zijn, is het van belang
de diode D zo los mogelijk met de oscillatorkring te koppelen (bv.
door een kleine capaciteit van de koppelcondensator Cd).
E
DE CONSTRUCTIE VAN CONDENSATOREN
EN SPOELEN
Het spreekt wel vanzelf, dat men, om ongewenste frequentievariaties te voorkomen, de condensator en de spoel, waaruit de oscillator
kring is samengesteld, zodanig dient te construeren, dat hun capaciteit,
resp. zelfinductiecoëfficiënt zo constant mogelijk is. Variaties in deze
grootheden kunnen door vele verschillende oorzaken ontstaan. Voor
nadere bijzonderheden hieromtrent verwijzen wij naar hfdst. VI.

III* VERSTERKTRAPPEN

A
INLEIDING
Bij de behandeling van de grondslagen der versterking in Deel 2,
hfdst. V leerden we twee soorten versterktrappen kennen, nl. die,
welke aan een bepaalde impedantie een zeker vermogen moeten kunnen
leveren en die, waarbij deze impedantie zo groot is, dat het hierin
verbruikte vermogen verwaarloosbaar klein is. In dit laatste geval
dient dus aan een zeer grote (theoretisch oneindig grote) impedantie
een bepaalde spanning te worden verkregen. De versterktrappen, die in
zenders worden toegepast, behoren practisch steeds tot het eerst
genoemde type. In de meeste gevallen worden nl. de buizen in zenders
zodanig gebruikt, dat gedurende een gedeelte van iedere periode roosterstroom vloeit. De ingangsimpedantie van een buis zal hierdoor
een niet zeer grote waarde hebben en het vermogen, dat door een voor
afgaande versterktrap geleverd moet worden, is niet verwaarloosbaar
klein. Ook een zender-eindtrap dient uiteraard zodanig te worden
ingericht, dat deze een bepaald vermogen kan afgeven, in dit geval
aan de antenne.
Tussen de versterktrappen en de eindtrappen van een zender bestaat
dus in de meeste gevallen geen principieel verschil in tegenstelling
tot de situatie in een ontvanger, waar alleen de eindtrap een zeker
vermogen moet kunnen leveren en de meeste andere versterktrappen
spanningsversterkers zijn.
Om het energieverbruik van de zender en de warmte-ontwikkeling
hierin zo klein mogelijk te maken, worden in de regel zo klein mogelijke
huistypen gebruikt, die dan bovendien zodanig worden ingesteld, dat
het rendement zo hoog mogelijk is. Zoals reeds in Deel 2, hfdst. IV.L
en hfdst. V.A.4 werd uiteengezet, is hierbij een instelling volgens klasse
C gewenst. Theoretisch kan hiermede een rendement van 100 %
worden bereikt. Dit zou nl. het geval zijn, wanneer de anodestroom in
zeer korte impulsen zou vloeien (dus de negatieve roosterspanning en
de roosterwisselspanning zeer groot zouden zijn), en bovendien de
anodespanning volledig zou worden „uitgestuurd”. In de practijk wordt
dit ideaal echter nooit bereikt. Doorgaans is nl. de voorafgaande trap
slechts in staat om een beperkte wisselspanning te leveren, zodat men
niet in staat is de negatieve roosterspanning zo groot te kiezen als
met het oog op een zeer hoog rendement gewenst zou zijn. Bovendien
wordt, wanneer in de anodeketen slechts zeer korte stroomimpulsen
optreden, de gemiddelde anodestroom klein, waardoor ondanks het
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rendement het afgegeven vermogen gering is. Dit betekent, dat
hoge 16 bepaald gewenst vermogen onevenredig grote buizen moeten
worderTgebruikt. In de practijk zal men dus met een iets lager rendem We?ul?en ^hans wat nader ingaan op enkele problemen, samenhan
gende met de werking van zendbuizen. Allereerst zullen we triodes
beschouwen, om daarna ook het gebruik van tetrodes en penthodes in
zenders te beschrijven.
B
DE TRIODE ALS ZENDERVERSTERKER
Zoals reeds eerder werd vermeld, wordt meestal aan het rooster van
een zendbuis een zo grote wisselspanning toegevoerd, dat gedurende
een gedeelte van iedere periode de roosterspanning positief is, zodat
roosterstroom vloeit. In verband hiermede is het noodzakelijk, dat
voor zendbuizen de karakteristieken bekend zijn voor positieve, zowel
als voor negatieve waarden van de roosterspanning, zulks in tegen
stelling tot de in de ontvangtechniek gebruikte karakteristieken, die
vrijwel steeds alleen voor negatieve waarden van de roosterspanning
worden gepubliceerd. In fig. i is als voorbeeld een /a-Va-karakteris
tiekenbundel voor een zendtriode weergegeven. We zien, dat bij
positieve waarden van de roosterspanning de vorm van deze krommen
veel overeenkomst vertoont met de karakteristieken van een penthode
(zie Deel 2, hfdst. IV.D).
Zij bestaan uit een „tamelijk recht” gedeelte, dat onder een geringe
helling met de Va-as verloopt. Bij lage waarden van de anodespanning
buigen de karakteristieken echter naar beneden om, terwijl de laatste
gedeelten van alle karakteristieken tezamen vallen op een lijn door de
oorsprong, die de grenskarakteristiek wordt genoemd. Dit omlaagbuigen van de karakteristieken is een gevolg van het feit, dat, wanneer
de anodespanning lager wordt dan de (positieve) roosterspanning,
de door de kathode geëmitteerde electronenstroom vrijwel geheel
naar het rooster vloeit. We zullen dus bij lage waarden van de anode
spanning een sterke toename van de roosterstroom 7g waarnemen.
In fig. 2 is van dezelfde triode, waarvoor fig. 1 geldt, de 7g-Ka-karakteristiekenbundel getekend, waaruit het hierboven genoemde feit
duidelijk blijkt.
Door het vrijwel gelijkvormige verloop van de karakteristieken van
een triode (bij positieve roosterspanningen) en een penthode zijn tussen
de eigenschappen van deze beide huistypen bij gebruik in zenders
niet zulke grote verschillen als die, welke optreden bij toepassing
in ontvangers, waar, door het feit, dat de buizen uitsluitend bij
negatieve waarden van de roosterspanning worden gebruikt, de 7a-7a-
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Fig. 1.
•^a-F’a-karakteristiekenbundel van de Philips-triode TB 2/200. Bij positieve
waarden van de roosterspanning gelijken deze veel op die van een penthode. g
is de zg. grenskarakteristiek; a is een belastingslijn, die geldt voor de met de
formules (10) en (n) aangegeven waarden van VR en Va.

«ooVa(V)

Fig. 2.
/c-Va-karakteristiekenbundel van de Philips-triode TB 2/200. b is een belas
tingslijn.

24

a.III.B

karakteristieken van triodes en penthodes verschillende vormen hebben
(zie Deel 2, hfdst. IV, fig. 15 en 30). Op de voordelen, die het gebruik
van penthodes in een zender toch biedt, wordt onder D. in dit hoofd
stuk nader ingegaan.
Zoals reeds onder A werd vermeld, worden de buizen practisch
altijd ingesteld volgens klasse C terwille van het met deze instelling
bereikbare hoge rendement. In fig. 3 is de I&-Vg-karakteristiek van
een triode eenvoudigheidshalve als een rechte lijn voorgesteld. De
negatieve roosterspanning Vg0 is groter dan de spanning Vgl, waarbij
juist geen anodestroom vloeit. In fig. 3 is nu op de bekende manier het
verloop geconstrueerd van de anodestroom, wanneer aan het rooster een
sinusoïdale wisselspanning met een amplitude Vgm wordt aangesloten.
Doordat de /a-Vg-karakteristiek recht is ondersteld, heeft de grafiek
van de anodestroom de vorm van een opeenvolging van „afgesneden
toppen” van een sinusoïde. Onder de openingshoek of stroomhoek verstaat
men de verhouding van de tijd, gedurende welke stroom vloeit, tot de
duur van één periode, vermenigvuldigd met 360°. Bij de instelling vol
gens fig. 3 is dus de openingshoek
9=

(1)

X 360°

Bij een geïdealiseerde rechte karakteristiek, zoals in deze figuur
Ia

lap

-Vg

j—Vgo
•

i—vgi—:

a

T|-J

'Vgm'

t

Fig. 3.
/a-FW-karakteristiek van een triode, vereenvoudigd voorgesteld als een rechte
lijn. Verder is aangegeven de grafiek van de roosterspanning en van de anode
stroom als functie van de tijd bij instelling volgens klasse C.
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is voorgesteld, is de openingshoek (p tevens vastgelegd door de formule
<p = 2 bgcos

^go

^gi

V gm

(2)

Uit fig. 3 en formule (2) blijkt, dat bij een gelijktijdige vergroting
van Vg0 en Vgm de openingshoek (p steeds kleiner wordt. De anodestroom verkrijgt dan steeds meer het karakter van een opeenvolging
van korte „stroomstoten". Het hoge rendement, dat bij deze situatie
wordt bereikt, is een gevolg van het feit, dat deze „stroomstoten"
juist vloeien op ogenblikken, waarop de anodespanning laag is, waardoor
de anodedissipatie gering blijft.
Een anodestroom, die als functie van de tijd een verloop heeft,
zoals is voorgesteld in het rechtergedeelte van fig. 3, kan worden
ontbonden in een gelijkstroom en een aantal harmonische sinusoïdale
wisselstromen. De grootte van deze componenten kan worden berekend
volgens de reeksontwikkeling van Fourier (zie Deel 2, hfdst. II.B.3,
4, 5 en 6). Men vindt dan voor de gelijkstroomcomponent 7ao en de
amplituden van de eerste, tweede en derde harmonischen (resp. Jai,
/a2 en 7a3) de volgende formules
Jao =

S Vgm (sin Va <P — 1Uv cos Va 9)

=

(Va ff — Va sin q>)..........

hz =~L S ^gm (sin Va <P ~ Va sin 3/2 f) .
7a3 = —

(Va sin (p — V4 sin 2 9O

(3)
(4)

(5)
(6)

Hierin is S de steilheid van de (als recht aangenomen) karakteristiek
en Vgm de amplitude van de roosterwisselspanning.
Voor de maximale waarde /ap, die de anodestroom bereikt, vindt men
uit fig. 3
Tap — S (^gm — Vg0 -f- Vgi)t
waarvoor in verband met formule (2) kan worden geschreven
Tap = S Vgm (1 — cos V2 9?)...................

(7)

In fig. 4 is de verhouding van 7ai, Ta? en /a3 tot 7ao aangegeven als
functie van de openingshoek 9?. We zien hieruit, dat de genoemde
verhoudingen groter worden naarmate de openingshoek kleiner wordt.
Indien deze hoek tot nul nadert, naderen de genoemde verhoudingen
alle tot twee. In fig. 5 is de verhouding van de maximale waarde van de
stroom, 7ap, tot de gelijkstroomcomponent 7ao aangegeven, eveneens als
functie van de openingshoek 9?. Deze verhouding wordt bij kleine waar-
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Verhouding van de maximale waarde van de anodestroom tot de gelijkstroom
component van een volgens klasse C ingestelde buis als functie van de openings
hoek. De /a-Vg-karakteristiek is hierbij recht ondersteld.
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den van 7? zeer groot. Hieruit volgt, dat bij kleinere openingshoeken
zeer hoge topwaarden van de anodestroom nodig zijn om een bepaalde
gemiddelde stroom (7ao) te verkrijgen. Daar de topwaarde van de stroom,
die een buis kan leveren, beperkt is, zal bij het verkleinen van de
openingshoek in het algemeen de gemiddelde anodestroom afnemen,
dus ook het aan de buis toegevoerde vermogen kleiner worden. Hierdoor
is bij kleinere waarden van de openingshoek het door de buis geleverde
vermogen klein, ook wanneer het rendement hoog is. Men kan dus met
het verkleinen van de openingshoek niet te ver gaan.
In de anodeketen van een versterkbuis is practisch altijd een trillingskring opgenomen (bij zeer hoge frequenties vaak uitgevoerd als Lechersysteem, dooskring of trilholte). Deze kring is afgestemd op de fre
quentie van de roosterwisselspanning en heeft dus een hoge resonantie weerstand voor de eerste harmonische van de anodewisselstroom. Voor
de hogere harmonischen daarentegen is de impedantie van deze kring
zeer klein (zie de berekening op blz. 47).1 Hierdoor zal de anodewisselspanning een vrijwel sinusoïdaal verloop hebben, ook al is dit niet
het geval met de anodewisselstroom. Wanneer dus de roosterspanning
is gegeven door de formule
Vg — Vg0 4“ Vgm sin co t .

(8)

kan de anodespanning worden voorgesteld door
Vj — V30 1
VaQ —

/ai7?a sin co t —
sin co t ..........

(9)
Hierin is Vao de anodegelijkspanning en Ra de resonantieweerstand
van de in de anodeketen opgenomen trillingskring, terwijl Vam de
amplitude van de anodewisselspanning voorstelt.
Met behulp van de formules (8) en (9) kan voor iedere waarde van
t de grootte van Vg en Va worden berekend en uit de 7a-Va-karakteristiekenbundel is dan ook de waarde van Ia bekend. Bij iedere waarde van
Vg behoort dus een waarde van 7a en de aaneenschakeling van de hier
mede overeenkomende punten noemt men de werklijn of belastingslijn.
Als voorbeeld is in fig. 1 een belastingslijn getekend onder toepassing
van de volgende uitdrukkingen voor Vg en Va
Vg = —100 + 300 sin co t;

(10)

Va = 1000 — 800 sin co t.

(11)

Voor Va > 800 V valt deze belastingslijn samen met de Va-as (en
reikt dan tot Va=1800 V). Zoals uit fig. 1 blijkt, heeft het andere gedeelte
van de werklijn een enigszins gebogen vorm. Deze kromming ontstaat,
doordat de 7a-Va-karakteristieken gebogen lijnen zijn. Het is gemakke
lijk te bewijzen, dat, indien deze karakteristieken recht zouden zijn,
1 Een Lecher-systeem heeft ook voor de hogere harmonischen met oneven
ranggetal een hoge resonantieweerstand; zie Deel 2, hfdst. III.D.3.
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ook het gedeelte van de werklijn voor 7a > o recht zou zijn.1 In fig. 6
is een dergelijke geïdealiseerde karakteristiekenbundel voorgesteld,
waarin weer de werklijn is getekend voor de waarden van Vg en Va,
die voldoen aan (io) en (n). In het hier geschetste geval is de waarde
van de roosterspanning, waarbij juist anodestroom begint te vloeien,
^gi = —25 V, terwijl 7g0 = —ioo Ven 7gm = 300 V. De openingshoek <p is dus volgens (2) gegeven door
ne

<P = 2bgcos^ = 2bgcos1/4 = 1510.
Het verkregen vermogen en het rendement kunnen nu als volgt
worden berekend.
Het verkregen vermogen bedraagt
Wo = V2 Jai ^am»..........................
terwijl het door de gelijkstroombron geleverde vermogen is

(12)

(13)
Wi = /ao ^ao ..............................
Uit (11) zien we, dat 7ao = 1000 V en 7am = 800 V, terwijl uit
fig. 6 is af te lezen, dat de maximale waarde van de anodestroom
Jap = i/9 A. Uit (3), (4) en (7) volgt nu

7
30

- I 7 sin V2y — Va y cos 1/2 <p
= 0,52 A;
n am
1 — cos 1/2 95
7 _ 1 7 V2P — Va sin y
o/r
* at
* atn
11
—■ 0,o0
1 7C
I---COS 1/2 (p

zodat
en

a

W0 = V* X 0,86 X 800 = 344 W
l^i = 0,52 X 1000 = 520 W.

Het rendement is dus
^0

v=wr §5=o'66(66%)1 Het gedeelte van de karakteristieken rechts van de (eveneens als recht aange
nomen) grenskarakteristiek kan worden voorgesteld door
Ia = ClVa-\-bVg,
waarin a en b constanten zijn. Door invulling van (8) en (9) verkrijgt men hieruit
7a = (a Vg0 + b Vo0) + (a Kgm — b t^am) sin co U
Elimineert men sin co t uit deze vergelijking en (9), dan vindt men na enig
omwerken
d l^gm — b Vam
Ia - a (v'go + VgrnV*o
Va.
Vam , +
Vam
welke vergelijking in 7a en Va van de eerste graad is, dus als een rechte lijn kan
worden voorgesteld.
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De resonantieweerstand van de in de anodeketen opgenomen trillingskring bedraagt
n _^am _ 800
= 930 Q.
a“ /ai ~~ 0,86
De vrij lage waarde van het rendement rj is een gevolg van twee
feiten. Ten eerste is de openingshoek vrij groot en ten tweede wordt de
anodespanning slechts gedeeltelijk „uitgestuurd”, immers de amplitude
van de anodewisselspanning (Vam = 800 V) is kleiner dan de anodegelijkspanning (Vao = 1000 V).
Een kleinere openingshoek wordt verkregen door aan het rooster een
grotere negatieve gelijkspanning toe te voeren en ook de roosterwisselspanning te vergroten. Zou men bv. de negatieve roosterspanning
gelijk aan 1000 V maken en de amplitude van de roosterwisselspanning
1200 V, dan zou Vg voldoen aan de vergelijking
Vg = —1000 + 1200 sin co t

(14)

Is nu Va wederom gegeven door
Va = 1000 — 800 sin co t,

(11)

dan wordt een belastingslijn gevonden, zoals in fig. 6 met de stippellijn
b is aangegeven. Daar nu anodestroom begint te vloeien bij Vg = —10 V,
is de openingshoek thans
(p — 2 bgcos

1000 —
1200

- = 69°.
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Fig. 6. Als rechte lijnen geïdealiseerde /a-Va-karakteristieken van een triode.
De belastingslijnen bestaan nu ook uit rechte stukken. Bij de belastingslijn a
is de openingshoek groter dan bij de belastingslijn b.
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Voor het rendement wordt nu gevonden
800
W'o-V./ail'ai
7
/ao^ao = V2 X 1/87 X 1000

0/75 (75 %)•

(De waarde van 7ai/7ao kan worden afgelezen uit fig. 4.) Terwijl de
maximale waarde van de anodestroom 7am wederom 1,9 A bedraagt,
volgt voor de eerste harmonische uit (4) en (7)
1

_z 1

1l2<P — 1l2sin<P

al~VamT=W/2V = 0,45 A/

zodat het verkregen vermogen is

WQ = 1l2h1V,am = V2

X 0,45 x 800 = 180 W.

Bij het hogere rendement wordt dus een aanzienlijk lager vermogen
verkregen. De resonantieweerstand van de trillingskring is in dit
laatste geval
800

fla = -y5 = yrr = 1950
•*ai

0,45

Zoals reeds hiervóór werd vermeld, is ook het feit, dat een zeer
grote roosterwisselspanning nodig is, een beletsel voor het bereiken van
een zeer kleine openingshoek.
De vereenvoudigde in fig. 6 geschetste situatie, waarbij de belastingslijn en de 7a-Va-karakteristieken recht zijn ondersteld, geeft voor
de meeste in de practijk voorkomende gevallen een voldoende be
nadering van de werkelijkheid.
Uit fig. 4 volgt, dat de grootste waarde van het quotiënt 7ai/7ao
twee bedraagt, welke waarde wordt bereikt bij een zeer kleine openings
hoek. Het rendement is dan gelijk aan Vai/Vao. Om dit quotiënt tot een
zo hoog mogelijke waarde op te voeren moet het linker uiteinde van de
belastingslijn (zie fig. 6) zo ver mogelijk naar links liggen, dus in het
snijpunt van de grenskarakteristiek met de 7a-^-karakteristiek,
behorende bij de grootst voorkomende positieve waarde van de roosterspanning (Vgm—Vgo)» Zoals uit fig. 6 blijkt, is dit bij de hier beschouwde
instelling van de buis bijna het geval. Een grote verbetering van het
rendement zal dus ook door een betere „uitsturing” van de anodespanning niet kunnen worden verkregen. Dat deze situatie is bereikt,
bemerkt men in de practijk hieraan, dat bij vergroting van de rooster
wisselspanning het verkregen vermogen niet noemenswaardig meer
toeneemt. De roosterstroom neemt daarentegen wel sterk toe, zoals
hieronder nog nader zal worden uiteengezet.
Terwijl bij een laagfrequentversterker de amplitude van de anode wisselspanning van de buizen steeds kleiner is dan de anodegelijkspanning (zie Deel 2, hfdst. V.B), is dit bij een hoogfrequent-versterktrap niet noodzakelijk het geval. Door de aanwezigheid van een tril
lingskring kan in dit laatste geval Vam groter worden dan Vao. Men
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spreekt dan van oversturing of overexcitatie. Deze benaming wordt
eveneens gebruikt, wanneer de amplitude van de anodewisselspanning
wel kleiner is dan de anodegelijkspanning, doch zo groot is, dat het
linkeruiteinde van de belastingslijn „laag" op de grenskarakteristiek
ligt.
In fig. 7 is voor ieder van deze gevallen een belastingslijn getekend.
Het verloop van de anodestroom is nu bij oversturing zodanig, dat
de toppen van de grafiek van de stroomimpulsen een „indeuking”
vertonen. Dit verloop van de anodestroom als functie van de tijd kan
met behulp van de formules van de rooster- en anodespanning [bv. (10)
en (n)] en de /a-l^a-karakteristiek worden geconstrueerd. In fig. 8 zijn
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Fig* 7*
/a-P^-karakteristiekenbundels van een triode, waarin aangegeven belastingslijnen (p en q), die gelden voor oversturing. Bij a is I^am < Vao terwijl bij b
Fam > Vao Is.
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Fig. 8.
Grafiek van de anodestroom als functie van de tijd bij oversturing van een zendbuis. Met a zijn de stroomimpulsen aangegeven voor de niet-overstuurde toestand;
p en q verwijzen naar de gelijknamige belastingslijnen in fig. 7.
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een drietal van deze krommen aangegeven 1 en wel overeenkomende
met belastingslijnen volgens fig. i, 7a en 7b. In het laatste geval is de
„indeuking” zelfs zo diep, dat de impulsen „in tweeën worden gedeeld".
De eerste harmonische neemt door deze „indeuking" af en hierdoor ook
het door de buis geleverde vermogen. Oversturing van een versterkbuis
is dus in het algemeen niet gewenst. We zullen echter later zien, dat
men bij anodemodulatie juist van een overstuurde buis gebruik maakt
(zie hfdst. IV).
Bij zendbuizen is het ook steeds van belang, het vermogen te kennen,
dat aan het rooster moet worden toegevoerd, het zg. stuurvermogen.
Immers dit vermogen moet door de voorafgaande versterktrap worden
geleverd en de kennis hiervan is dus voor het ontwerp van deze trap
noodzakelijk. Evenals de anodestroom vloeit de roosterstroom slechts
gedurende een gedeelte van iedere periode. De kromme, die het verloop
van de roosterstroom als functie van de tijd weergeeft, kan met behulp
van fig. 2 worden geconstrueerd. Deze stroom kan weer worden ont
bonden in een gelijkstroom en een wisselstroom, welke laatste bestaat
uit een aantal harmonischen. Is de amplitude van de eerste harmonische,
Igi, bekend, dan kan het stuurvermogen worden berekend uit
= V2 ^gi ^gm

(15)

Een voor de meeste gevallen voldoend goede benadering wordt ver
kregen door aan te nemen, dat de tijdsduur van de roosterstroomimpulsen zeer kort is, zodat de openingshoek voor de roosterstroom zeer
klein is. (Deze openingshoek is altijd kleiner dan die van de anodestroomimpulsen.) In dit geval is nl. de amplitude van de eerste harmonische
ongeveer gelijk aan tweemaal de roostergelijkstroom, 7g0. (Evenals
dit bij de anodestroomimpulsen het geval is; zie fig. 4.) Het aan het
rooster toegevoerde stuurvermogen is dus bij benadering
^g = -^go ^gm

(16)

Daar zowel 7g0 als Vgm gemakkelijk zijn te meten, kan het stuur
vermogen Wg hieruit gemakkelijk worden bepaald.
Het doel, dat met een versterktrap wordt nagestreefd, is vrijwel
steeds om een zo groot mogelijk vermogen WQ te verkrijgen met een zo
klein mogelijke buis. In dit streven kan men bij het ontwerpen van een
zender om verschillende redenen worden beperkt, van welke redenen
wij hier de belangrijkste willen noemen.
Het verschil tussen het aan de buis toegevoerde gelijkstroomvermogen
Wi en het verkregen wisselstroomvermogen W0 = rj W\ is de anodedissipatie Wa, die in de buis in warmte wordt omgezet. In het algemeen
zal bij het vergroten van W0 ook deze anodedissipatie groter worden en
1 Bij rechte 7a-VVkarakteristieken en belastingslijn (fig. 6) heeft de grafiek van
een anodestroomimpuls a de vorm van de top van een sinusoïde.
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het spreekt wel vanzelf, dat men hierbij een bepaalde, door de buizenfabrikant opgegeven grens niet mag overschrijden.
Een andere grens wordt gelegd door het feit, dat de gemiddelde
waarde van de kathodestroom (dus de gelijkstroomcomponent) een
bepaald bedrag niet mag overschrijden. Hierop dient speciaal te worden
gelet bij buizen, die zijn voorzien van een oxydekathode of een kathode
van gethorieerd wolfraam (zie Deel 2, hfdst. IV.E). Bij deze kathode types is nl. de verzadigingsstroom zeer groot. Bij een buis met een
gloeidraad uit zuiver wolfraam (direct verhitte kathode) daarentegen
ligt de verzadigingsstroom veel lager en mag de maximale waarde
van de anodestroom /am gelijk worden aan de verzadigingsstroom.
Of deze toestand is bereikt is gemakkelijk te constateren door het
aanbrengen van een kleine gloeispanningsverandering, want met de
gloeispanning stijgt of daalt de verzadigingsstroom en dus ook de
anodestroom.
Bij het ontwerpen van een versterktrap dient het bovenstaande
terdege te worden gecontroleerd en met de door de fabrikant van de te
gebruiken buis verstrekte gegevens te worden vergeleken. Het spreekt
wel vanzelf dat ook voor de anodespanning een maximaal toelaatbare
waarde wordt aangegeven.
Om een bepaalde zender met een zo gering mogelijk aantal trappen
te kunnen uitvoeren is het belangrijk, dat de verhouding tussen het
in de anodeketen verkregen vermogen W0 en het aan de roosterketen
toegevoerde stuurvermogen Wg, de zg. vermogensversterking, zo groot
mogelijk is. Het is dus van belang, dat het stuurvermogen zo klein
mogelijk is, dus dat de roosterstroom gering blijft.1 Een belangrijk
voordeel in dit opzicht bieden schermroosterbuizen (tetrodes en
penthodes), waarmede dus een grotere vermogensversterking kan wor
den verkregen dan met triodes. Hieromtrent wordt onder D nog het
een en ander medegedeeld.
C
TERUGWERKING; NEUTRODYNISERING
Onder terugwerking in een versterktrap verstaat men het feit, dat
door de anodewisselspanning of de anodewisselstroom op het rooster
een zekere wisselspanning wordt opgewekt. Onder bepaalde omstandig
heden kan deze terugwerking zo sterk zijn, dat de versterktrap als oscillator gaat werken, wat natuurlijk ontoelaatbaar is. Doch ook wanneer
de terugwerking nog niet zo sterk is, kunnen hierdoor reeds hinderlijke
1 Men kan hier niet, zoals bij ontvangbuizen gebruikelijk is, de buis zodanig
gebruiken, dat de roosterspanning steeds negatief is; immers voor het verkrijgen
van een groot vermogen is uitsturing tot in het positieve roosterspanningsgebied
noodzakelijk.
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verschijnselen worden veroorzaakt. Zo kan het afstemmen van de
verschillende kringen in een zendei door eventuele terugwerking zeer
worden bemoeilijkt. Ook kan de resonantiekromme van de zender ter
weerszijden van de draaggolffrequentie een onsymmetrisch verloop
verkrijgen, waardoor de zijbanden ongelijkmatig worden uitgezonden,
wat vervorming in de modulatie betekent.
Een der oorzaken van terugwerking in een h.f.-versterktrap kan zijn
een inductieve of capacitieve koppeling tussen de in de roosterketen
en in de anodeketen opgenomen trillingskringen. Door een doelmatige
afscherming is deze terugwerking grotendeels te voorkomen, doch
uiteraard kan de terugwerking, die ontstaat door de capaciteit tussen
rooster en anode van de buis, niet door een uitwendige afscherming
worden te niet gedaan. Eij het gebruik van schermroosterbuizen is
weliswaar deze capaciteit zeer klein, maar wanneer de gebruikte kringen
een grote resonantieweerstand hebben kan hierdoor toch nog een hin
derlijke terugwerking ontstaan.
Een andere oorzaak van terugwerking kan gelegen zijn in het feit,
dat wisselstromen uit de anode- en roosterketens door een gemeenschap
pelijke impedantie vloeien. Dit kan bv. een in de kathodeleiding opge
nomen impedantie zijn. Ook kan deze gemeenschappelijke impedantie
worden gevormd door een bepaald gedeelte van een chassis of frame,
waardoor wisselstromen vloeien. Vooral bij hoge frequenties kan dit
laatste een belangrijke oorzaak van terugwerking zijn. Indien hierdoor
moeilijkheden ontstaan, dient men de opbouw zodanig uit te voeren,
dat wisselstromen van verschillende opeenvolgende trappen niet door
eenzelfde gedeelte van het chassis of frame vloeien.
Omtrent de terugwerking in een h.f.-versterktrap werd reeds het een
en ander medegedeeld in Deel 2, hfdst. V.C.4. Wanneer in rooster- en
anodeketen een trillingskring wordt opgenomen, waarvan de resonantie
weerstand resp.
en Ru is, dienen, om oscilleren te voorkomen, deze
weerstanden te voldoen aan
S co Cag Ri Rn < 2

(17)

Hierin is S de steilheid van de buis, co de cirkelfrequentie, waarop
de kringen zijn afgestemd en Cag de capaciteit tussen rooster en anode
van de buis [zie Deel 2, hfdst. V.C.4, form (113)]* Aangezien reeds
vóórdat oscilleren optreedt hinderlijke terugwerkingsverschijnselen
ontstaan, dient het in het linkèrlid van formule (17) weergegeven pro
duct liefst enkele malen kleiner dan twee te zijn.
De terugwerking door de rooster-anodecapaciteit is uiteraard bij
zonder sterk bij triodes, waar deze capaciteit een waarde heeft van
enige pF. Voor hoge frequenties, zelfs reeds voor enige MHz, zijn deze
buizen zonder speciale maatregelen niet bruikbaar. Hierbij wordt dan
ook algemeen zg. neutrodynisering toegepast.
Voor neutrodynisering zijn verschillende methoden mogelijk. Ze
berusten alle in principe hierop, dat een extra condensator wordt aan
gebracht, die het rooster verbindt met een punt, waar de spanning in
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tegenfase is met de anodewisselspanning. Bij de in fig. ga geschetste
methode is hiertoe de spoel van de anodekring van een aantal extra
windingen voorzien. Het vrije uiteinde van deze extra spoel is via de
condensator Cn verbonden met de bovenzijde van de roosterkring.
Daar de wisselspanning op de met p en q aangegeven punten t.o.v. aarde
in tegenfase is, kan door een geschikte keuze van de capaciteit van Cn
worden verkregen, dat door de anodewisselspanning geen spanning op
het rooster wordt geïnduceerd, zoals duidelijk blijkt uit het vervangingsschema (fig. gb). In fig. ioa is een andere methode voor neutrodynisering
aangegeven. Hierbij is de anode van de buis via de condensator Cn
verbonden met de onderzijde van de roosterkring. Op de kringspoel
is nu een aftakking aangebracht, die aan aarde wordt verbonden.
Uit het vervangingsschema (fig. iob) blijkt, dat bij een geschikte keuze
van de plaats van deze aftakking (in verband met de grootte van Cn en
Cag) een wisselspanning tussen anode en aarde geen spanning zal doen
ontstaan tussen de uiteinden van de roosterkring.
Bijzonder eenvoudig kan de neutrodynisering worden aangebracht
bij een balansversterktrap (fig. na). Daar hierbij de anodewisselspanningen in tegenfase zijn, behoeft men slechts tussen de anode van
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Fig. 9. a. Schakeling voor neutrodynisering van een triode.
b. Vervangingsschema.
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Fig. 10. a. Schakeling voor neutrodynisering van een triode.
b. Vervangingsschema.
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iedere buis en het rooster van de andere buis een condensator, Cm,
resp. Cn2, aan te brengen. Deze schakeling gelijkt veel op die van een
balansoscillator (hfdst. II, fig. 12), doch de capaciteit van Cm en Cn2
is hier zodanig, dat geen oscilleren optreedt.
Vaak is het gewenst, dat de neutrodynisering over een groot frequentiegebied werkzaam is. Speciaal bij hoge frequenties kan dit door
het aanbrengen van een enkele neutrodyniseringscondensator meestal
niet worden bereikt. Men dient dan de neutrodyniseringstak zodanig
óp te bouwen, dat deze zoveel mogelijk met de hoofdtak overeenkomt.
De zelfinductie van de leidingen en de parasitaire capaciteiten uit
de laatstgenoemde tak dienen dus in de neutrodyniseringstak te worden
nagebootst.
Het gevaar voor een ontoelaatbare terugwerking is aanzienlijk
minder, wanneer in een versterktrap frequentievermenigvuldiging wordt
toegepast. Hierbij is de anodekring afgestemd op een hogere har
monische van de resonantiefrequentie van de roosterkring, zodat de
beide kringen voor eikaars resonantiefrequentie een geringe impedantie
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Fig. 11. a. Schakeling voor een geneutrodyniseerde balansversterktrap.
b. Vervangingsschema.
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Fig. 12. a. De zelfinductiecoëfficiënt van de roosterleiding is voorgesteld door
de spoel Le en de roosterkathode-capaciteit door de condensator CRk;. b. para
sitair oscilleren kan worden tegengegaan door het opnemen van een kleine weer
stand R in de roosterleiding.
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hebben. Op de frequentievermenigvuldiging gaan we onder E. nog
nader in.
Het komt ook wel voor, dat een versterktrap oscilleert met een fre
quentie, die belangrijk afwijkt van de frequentie, waarop de in rooster
en anodeketen opgenomen trillingskringen zijn afgestemd. Men spreekt
dan van parasitair oscilleren. Meestal is de frequentie hierbij veel
hoger dan de resonantiefrequentie van de kringen. De parasitaire
oscillaties kunnen bv. ontstaan, doordat de aansluitdraden, die een
Zekere zelfinductiecoëfficiënt hebben, samen met buiscapaciteiten, als
tr.llingskring fungeren. Als voorbeeld is in fig. 12a de zelfinductie
coëfficiënt van de roosterleiding met Lg aangegeven en de roosterkathodecapaciteit met Cgk- Voor de hoge frequentie, waarop Lg en Cgk
zijn afgestemd, heeft de trillingskring LlCi slechts een zeer geringe
impedantie, zodat Lg en Cgk een parallelkring vormen. Ter voorkoming
van parasitair oscilleren kan men in de leidingen naar een of meer
electroden een kleine weerstand opnemen (bv. 100 D), zoals in fig. 12b
voor het stuurrooster is getekend. Door deze weerstand wordt nl. de
door Lg en Cgk gevormde kring sterk gedempt, terwijl de kwaliteitsfactor van de kring LxCi hierdoor practisch niet wordt beïnvloed.
Eventueel kan ook in de anodeleiding en bij tetrodes en penthodes in
de schermroosterleiding een dergelijke kleine weerstand worden
opgenomen. Daar bij grote zenders in dergelijke „kleine” weerstanden
toch nog een aanzienlijk vermogen verloren kan gaan, worden hier
voor het tegengaan van parasitair oscilleren in de leidingen naar de
buiselectroden vaak speciale trillingskringen opgenomen.

D

DE TETRODE EN DE PENTHODE
ALS ZENDERVERSTERKER
Zoals uit Deel 2, hfdst. IV.D bekend is, is de tetrode uit de triode
ontstaan, doordat men tussen het stuurrooster (eerste rooster) en de
anode een tweede rooster, het schermrooster, aanbracht. In het genoemde
hoofdstuk werd uiteengezet, dat de buis hierdoor een grote inwendige
weerstand verkrijgt, d.w.z. de anodespanning heeft slechts een geringe
invloed op de anodestroom. Dit geldt echter slechts, zolang de anode
spanning hoger is dan de schermroosterspanning. De belangrijkste
oorzaak hiervan is de secundaire emissie van de anode. Zolang de
anodespanning hoger is dan de schermroosterspanning, zullen de door
secundaire emissie uit de anode vrijgemaakte electronen weer op de
anode terugvallen, zodat de anodestroom niet door de secundaire
emissie wordt beïnvloed. Is echter de anodespanning gelijk aan (of
slechts zeer weinig hoger dan) de schermroosterspanning, dan begeeft
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een deel van de secundaire electronen zich naar het schermrooster,
waardoor de anodestroom af- en de schermroosterstroom toeneemt.
Is de anodespanning lager dan de schermroosterspanning, dan zullen
practisch alle door secundaire emissie uit de anode vrijkomende elec
tronen op het schermrooster terecht komen. Daar ieder door de kathode
geëmitteerd (= primair) electron meer dan één secundair electron kan
vrijmaken, kan de anodestroom zelfs negatief worden. In fig. 13 is de
•^a-^a-karakteristiekenbundel van een tetrode geschetst. Evenals bij
een triode worden de bijna horizontaal verlopende karakteristieken aan
de linkerzijde begrensd door een steil verlopende lijn. De „uitsturing”
van de anodespanning zal dus slechts tot aan deze lijn kunnen plaats
hebben. Daar deze lijn ongeveer gelegen is bij Va = Vg2, betekent
dit, dat de amplitude van de anodewisselspanning ten hoogste gelijk
kan zijn aan het verschil tussen anodegelijkspanning en schermroosterspanning. Hieruit volgt, dat het rendement van een tetrode betrek
kelijk laag is.
Door de afschermende werking van het schermrooster is bij een te
trode de stuurroosterstroom slechts weinig afhankelijk van de anode
spanning. In fig. 14 zijn de /gl-7a-karakteristieken weergegeven van
dezelfde tetrode, waarvoor fig. 13 geldt. Door deze figuur wordt het
laatstgenoemde feit duidelijk geïllustreerd (vergelijk fig. 2 en fig. 14).
Bij variatie van de anodespanning treedt dus slechts een geringe rooster wisselstroom op. Het aan het rooster toe te voeren excitatievermogen
zal dus gering zijn. Met een tetrode zal dus een grote vermogensversterking kunnen worden verkregen.
Op verschillende manieren heeft men getracht, de nadelige invloed
van de secundaire emissie op de werking van een tetrode te elimineren.
Een dezer methoden is het aanbrengen van een derde rooster, het keerrooster, tussen anode en schermrooster, waardoor een penthode ont
staat (zie Deel 2, hfdst. IV.D). Het keerrooster verkrijgt dezelfde
potentiaal als de kathode en kan dientengevolge practisch niet worden
gepasseerd door de secundaire electronen, die door de anode zijn
geëmitteerd en die slechts een geringe snelheid hebben. De electronen
van de kathodestroom daarentegen hebben een zo grote snelheid, dat
zij het keerrooster wél kunnen passeren.
Het gevolg van het aanbrengen van het keerrooster is, dat de sterke
daling van de anodestroom voor Va & Vg2 niet meer optreedt, doch de
anodestroom pas daalt bij een zeer lage waarde van de anodespanning.
De Ia-Va-karakteristieken van een penthode vertonen hierdoor een
verloop overeenkomstig die van een triode (bij positieve roosterspanningen) en de theorie, die onder B. we’rd gegeven omtrent het geleverde
vermogen, het rendement, enz., geldt onveranderd voor een penthode.1
Bij de vaststelling van de maximaal toelaatbare belasting dient men er
evenwel rekening mede te houden, dat ook de schermroosterdissipatie
1 Zie hierover ook: J. P. HEYBOER: Zendpenthoden. Philips Techn. Tijdschrift
2 (1937) blz. 257.
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een bepaalde waarde niet mag overschrijden. Door de instelling van
de buis in klasse C treden ook in de schermroosterleiding stroomimpulsen op, waarvan het verloop als functie van de tijd kan worden,
bepaald uit de /g2-I^a-karakteristiekenbundeL In fig. 15 is als voorbeeld
deze figuur weergegeven voor een penthode. We zien, dat de scherm
roosterstroom in een groot anodespanningsgebied slechts weinig af
hankelijk is van de anodespanning. Slechts bij zeer lage waarden van
de anodespanning, waarbij de anodestroom sterk afneemt, treedt een
aanzienlijke stijging van de schermroosterstroom op. Met behulp van
de vergelijkingen voor de anodespanning en de roosterspanning [zie
bv. (10) en (n)], kan nu uit een dergelijke karakteristiekenbundel het
verloop van de schermroosterstroom als functie van de tijd worden ge
vonden. De gelijkstroomcomponent hiervan, vermenigvuldigd met de
schermroosterspanning, geeft de schermroosterdissipatie, die bij de te
gebruiken instelling beneden een bepaalde, door de buizenfabrikant
opgegeven, grens dient te zijn.
Behalve door het aanbrengen van een keerrooster kan de nadelige
invloed van de secundaire emissie in een tetrode ook worden onder
drukt door een speciale constructie van de electroden, waarbij de banen
van de electronen zodanig zijn, dat de door de anode geëmitteerde
electronen het schermrooster niet kunnen bereiken.
In fig. 16 is de 7a-Fa-karakteristiekenbundel weergegeven van een
moderne tetrode, waarbij dit principe is toegepast. We zien, dat van de
daling van de anodestroom voor Va ^ Vg2 nog slechts zeer weinig is
te zien. Een dergelijke tetrode kan dan ook wat betreft het afgegeven
vermogen, het rendement enz., geheel gelijk worden gesteld met een
penthode.
Behalve het feit, dat met tetrodes en penthodes een grotere vermogensversterking kan worden verkregen dan met triodes is ook een
groot voordeel van de eerstgenoemde huistypen gelegen in de ge
ringe rooster-anodecapaciteit. Terwijl bij een grote zendtriode deze
capaciteit enkele tientallen pF bedraagt, is bij een tetrode of penthode
de rooster-anodecapaciteit van de orde van grootte van 0,1 pF.
Hierdoor is in vele gevallen geen neutrodynisering nodig. Toch
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Fig. 16. /a-V'a-karakteristieken van de Philips-tetrode QB 2,5/250
bij een schermroosterspanning VB2 = 500 V.
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kunnen met deze buizen wel
moeilijkheden door terugwerking
ontstaan, speciaal bij hoge fre
O
O
o
quenties. De oorzaak hiervan is
o
o
dan veelal het feit, dat de leidin
gen naar het schermrooster en
het keerrooster een zekere coëf
ficiënt van zelfinductie hebben.
Hierdoor kunnen op deze roos
ters wisselspanningen aanwezig Fig* 17- De zelfinductiecoëfficiënt
zijn, waardoor hun afschermende van de schermroosterleiding is voor
werking sterk kan verminderen. gesteld als die van een spoel L.
een condensator C, waarvan de
Ter opheffing van dit bezwaar Door
capaciteit met L in resonantie is,
kan men in de schermroosterlei- kan de afschermende werking van
ding (eventueel ook in de keer- het schermrooster bij hoge fre
quenties worden verbeterd.
roosterleiding) een condensator
opnemen, waarvan de capaciteit
een zodanige waarde heeft, dat deze met de desbetreffende leiding
in resonantie is (fig. 17). Daar L en C nu een seriekring vormen,
die slechts een geringe resonantieweerstand heeft, kan tussen het
schermrooster en aarde practisch geen wisselspanning staan.
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FREQUENTIEVERMENIGVULDIGING
Omtrent frequentievermenigvuldiging werd reeds het een en ander
medegedeeld in Deel 2, hfdst. IV.L.3. Zoals daar werd vermeld, wordt
ook hiervoor een volgens klasse C ingestelde buis gebruikt. De in de
anodeketen opgenomen trillingskring wordt nu echter niet afgestemd
op de frequentie van de roosterwisselspanning, doch op een frequentie,
die een aantal malen hoger is. Doordat de anodestroom wisselstroomcomponenten bevat met frequenties, welke een geheel aantal malen
de frequentie van de roosterwisselspanning zijn, zal ook in dit geval op
de anodekring een wisselspanning ontstaan, die, doordat de kring alleen
een grote impedantie heeft voor een der wisselstroomcomponenten,
vrijwel een sinusoïdaal verloop heeft. Is dus de roosterspanning voor
te stellen door de vergelijking
(18)
Vg = 7g0 + Vgl cos e» t,
dan zal de anodewisselspanning bv. kunnen worden voorgesteld door
(19a)
Va = Vao— 7amcos2 cot
(frequentieverdubbeling), of door
Va = Vao — Vamcos3 cot
(frequentieverdrievoudiging), enz.

(19b)
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In fig. 18 zijn voor het geval van frequentieverdubbeling de gra
fieken voor de anodespanning, de roosterspanning en de anodestroom
voorgesteld. Met behulp van de vergelijkingen (18) en (19) kan nu
weer in de /a-V’a-karakteristiekenbundel een belastingslijn worden
getekend door voor verschillende waarden van t de grootte van Ve en
Ka te berekenen en de desbetreffende punten op de I^-Va-karakte
ristieken door een lijn te verbinden. Terwijl bij gebruik van de buis
als directe versterker de belastingslijn theoretisch (bij aanname van
rechte karakteristieken) recht is, is dit bij de frequentievermenigvuldiging niet meer het geval. Men kan bewijzen, dat ook bij aanname
van rechte I^-V^-karakteristieken in dit geval de belastingslijn krom
is.
Bij frequentieverdubbeling is dit bv. een gedeelte van een
parabool. 1
In fig. 19 is in een geïdealiseerde karakteristiekenbundel een
|V».V9
V.
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Fig. 18. Grafieken van de anodespanning, de roosterspanning en de anode
stroom als functie van de tijd bij een volgens klasse C ingestelde buis, die wordt
gebruikt voor frequentieverdubbeling.
1 Wanneer het gedeelte van de karakteristieken, rechts van de grenskarakteristiek,
weer wordt voorgesteld door
h = cl Va + b Ve,
wordt door eliminatie van Vg en t uit deze laatste vergelijking, (18) en (19a),
een kwadratische vergelijking in /a en Va verkregen, waarvan de grafische voor
stelling een parabool blijkt te zijn.
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dergelijke belastingslijn
Ia
voorgesteld. Deze be
staat nu uit twee gedeel
ten, nl. ABC (parabool)
Vg =const.
en DEF. De gehele be
X
lastingslijn wordt nu ge
durende iedere periode
van de roosterwisselspanning in de volgorde
A-B-C-D-E-F en daarna
Va
in omgekeerde volgorde
doorlopen. De overeenGeïdealiseerde /a-K-karakteristiekeni
■
.
...
bundel van een buis, waarin de belastingslijn
komstige punten zijn in ls getekend voor het gebruik als frequentiefig. io met dezelfde let- verdubbelaar. De belastingslijn wordt doorlopen
ters aangegeven.
in de volgorde: A-B-C-D-E-F-E-D-C-B-A.
Evenals bij een ge
wone versterker zijn bij een bepaalde belastingslijn het afgegeven
vermogen en het rendement het grootst als het eindpunt van die lijn
(het punt A) op de grenskarakteristiek ligt; immers de anodewisselspanning is dan het grootst. Men zal dus meestal de anodespanning
zover uitsturen, dat dit laatste het geval is.
De berekening van het verkregen vermogen en het rendement ge
schiedt vrijwel op dezelfde wijze als onder B. voor een gewone versterktrap werd beschreven. Met behulp van de vergelijkingen voor roosterspanning en anodespanning kan het verloop van de anodestroomimpulsen worden vastgesteld. Hieruit kan men door analyse volgens
Fourier de gelijkstroomcomponent en de gewenste harmonische be
rekenen. Verder verloopt de berekening dan geheel zoals op de blad
zijden 27 t/m 30 is weergegeven.
Bij frequentievermenigvuldiging dient de openingshoek zodanig te
worden gekozen, dat de gewenste harmonische nog met een tamelijk
hoog percentage in de anodestroom voorkomt. Uit fig. 4 blijkt, dat dit
percentage toeneemt naarmate de openingshoek 9? kleiner is. Ook hier
gelden echter de reeds op blz. 27 genoemde bezwaren tegen het gebruik
van een zeer kleine waarde van 9?, nl. de grote topwaarde van de anodestroomimpulsen, de grote benodigde roosterwisselspanning en het
kleine geleverde vermogen (bij hoog rendement). Men kan dus met
het verkleinen van de openingshoek niet te ver gaan. In het algemeen
kan worden gezegd, dat die harmonischen nog met een tamelijk groot
percentage (meer dan 70 % van de grondgolf) in de anodestroom voor
komen, waarvan een halve periode langer duurt dan de anodestroomimpulsen. Zo is dus voor frequentieverdubbeling een openingshoek
van maximaal 90° gewenst, voor frequntieverdrievoudiging maximaal
6o°, enz. Wanneer men in één trap freqentievermenigvuldiging tot een
hoog ranggetal wil verkrijgen, is het dus nodig om de openingshoek
klein te maken. Hierbij komt men echter spoedig tot de noodzakelijk
heid van zeer grote roostersignaalspanningen. Het is dan ook dikwijls
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meer economisch om frequentievermenigvuldiging tot een hoog rang
getal te verkrijgen in meerdere trappen, hoewel hiervoor uiteraard één
of meer extra buizen en kringen nodig zijn.
Een ander bezwaar tegen een directe frequentievermenigvuldiging
tot een hoog ranggetal in één trap is nog, dat bij de hogere harmo
nischen het frequentieverschil tussen de verschillende harmonischen
relatief steeds kleiner wordt, zodat het onderdrukken van de ongewenste
harmonischen moeilijker wordt. Men zal dan ook steeds van geval tot
geval moeten beoordelen, met welk aantal trappen men een bepaalde
frequentievermenigvuldiging tot stand wil brengen.
F
DE KRINGEN
De verschillende hoogfrequent-versterktrappen worden doorgaans
gekoppeld door middel van trillingskringen, zoals reeds werd beschreven
in Deel 2, hfdst. V.C. Voor een bevredigende werking moeten deze
kringen aan enkele voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet de
resonantieweerstand zo groot zijn, dat het geleverde vermogen en het
rendement van de voorafgaande buis voldoende groot zijn. Bij een
volgens klasse C ingestelde buis moet dus deze resonantieweerstand zo
groot zijn, dat bij „volle uitsturing” van de anodestroom tevens de
anodespanning bijna „vol uitgestuurd” wordt (zie blz. 29 en Deel 2,
hfdst. IV.L). Verder dient de kwaliteitsfactor zo groot te zijn, dat een
voldoende onderdrukking van spanningen met ongewenste frequenties
wordt verkregen. In de regel zijn dit harmonischen van de gewenste
frequentie, die ontstaan door de kromming van de buiskarakteristieken
(zie Deel 2, hfdst. IV.G.2). Bij zenders wordt in de regel geëist, dat
spanningen met ongewenste frequenties tenminste 40 dB worden onder
drukt, waarbij aan de uitgang van de zender het bij deze ongewenste
frequenties behorende vermogen niet groter dan 200 mW mag zijn. De
kwaliteitsfactoren van de kringen in de verschillende zendertrappen
moeten dus hiertoe voldoende groot zijn. In trappen, waarmede gemo
duleerde wisselspanningen worden versterkt, mogen echter geen kringen
worden toegepast, waarvan de kwaliteitsfactoren zo groot zijn, dat een te
sterke onderdrukking van de zijbanden optreedt. Hier dient vaak een
compromis te worden gesloten tussen de verschillende eisen.
In fig. 20 is een normale schakeling voor een versterktrap voor
gesteld. De volgende buis is hier met een aftakking op de kringspoel
verbonden. De kring wordt gedempt door de inwendige weerstand (uitgangsweerstand) van de voorafgaande buis en door de ingangsweerstand van de volgende buis (deze laatste natuurlijk vermenigvuldigd
met het kwadraat van de aftakkingsverhouding). De grootte van deze
ingangsweerstand loopt in verschillende gevallen sterk uiteen; van
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buizen, waarin geen roosterstroom
vloeit, is in de regel de ingangsweerstand vrij groot, doch
wanneer wél roosterstroom vloeit,
A/J
is deze weerstand veel klei
ner. Bij zeer hoge frequen
ties is dit laatste ook het ge
val, wanneer geen roosterstroom
wordt toegelaten, (zie Deel 2,
hfdst. IV.K). Om de kwaliteits- Fig. 20. Schakeling van een trilals koppelelement tussen
factor van de kring niet te klein lingskring
twee versterktrappen. De tweede trap
te maken moet dan dikwijls een is met een aftakking op de kringspoel
verbonden.
„lage" aftakking op de spoel
worden gebruikt. Ook een antenne
heeft meestal een ingangsimpedantie, die klein is t.o.v. de benodigde
resonantieweerstand van de kring. Bij een zendereindtrap moet dan ook
doorgaans de antenne aan een „lage" aftakking op de laatste kring
worden aangesloten (of wel met behulp van een afzonderlijke koppel
spoel los met de kring worden gekoppeld).
De bedoeling van een versterktrap is nu steeds, om aan de volgende
buis of wel aan de antenne een zo groot mogelijk vermogen toe te voeren.
Zoals reeds eerder werd vermeld, dient hiertoe de desbetreffende kring
een resonantieweerstand te hebben, die overeenkomt met de gunstigste
belastingsweerstand van de buis. Van het door de buis geleverde ver
mogen gaat echter een gedeelte in de verliesweerstand van de kring
verloren, waardoor het totale rendement kleiner is dan dat van de buis.
Bovendien kan de in de kring ontwikkelde warmte bezwaarlijk zijn. Om
een zo gunstig mogelijk rendement te verkrijgen is het dus van belang,
dat de kring zelf een zo groot mogelijke kwaliteitsfactor heeft, zodat
hierin een zo klein mogelijk gedeelte van het vermogen verloren gaat.
De vereiste kwaliteitsfactor dient dus dan te worden verkregen door
de juiste plaats van de aftakking op de spoel (zie fig. 20). Het is echter
niet altijd mogelijk, op deze wijze de vereiste kwaliteitsfactor te ver
krijgen. Wanneer op de desbetreffende kring een buis volgt, waarin
geen roosterstroom vloeit, zodat de ingangsweerstand groot is, kan het
voorkomen, dat, ook wanneer de roostercondensator aan de bovenzijde
van de kring wordt aangesloten, de kwaliteitsfactor nog te groot is,
zodat bv. de bandbreedte te klein zou zijn. In dit geval is men verplicht
de kring met een extra weerstand te dempen, waarin natuurlijk een
gedeelte van het door de voorgaande buis geleverde vermogen verloren
gaat. Een dergelijke extra demp weerstand is ook meestal noodzakelijk,
wanneer de zender een bijzonder brede frequentieband moet kunnen
weergeven (dus bv. bij televisie).
Noemt men de kwaliteitsfactor van de kring, wanneer deze niet door
andere schakelelementen wordt gedempt, Q en de kwaliteitsfactor, die
wordt verkregen, wanneer de „uitwendige" schakelelementen aan de
kring zijn aangesloten, Q', dan is, zoals men gemakkelijk inziet, de
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verhouding van het vermogen, dat in de kring zelf verloren gaat tot dat,
hetwelk aan de combinatie van de kring met de „uitwendige" schakelelementen wordt toegevoerd, gelijk aan Q'IQ. De grootheid
Q'
?>K = i-q

(20)

duidt men gewoonlijk aan als het kringrendement. Voor een hoge waarde
van 7]k moet, zoals uit (20) blijkt, Q' klein zijn t.o.v. Q, d.w.z. de
kring moet zelf een grote kwaliteitsfactor hebben, doch sterk door
de andere schakelelementen worden gedempt.
De mate, waarin een kring wordt gedempt door de ingangsweerstand
van de volgende versterktrap of van de antenne, kan worden ingesteld
door de plaats van de aftakking op de spoel (fig. 20). Een andere methode
bestaat in de keuze van een bepaalde kleine waarde van de capaciteit
van de koppelcondensator. Ter verduidelijking hiervan is in fig. 21a
een trillingskring geschetst, waarmede de serieschakeling van twee
condensatoren, C1 en C2, is parallel geschakeld. Is nu parallel met
C2 een weerstand R verbonden, dan heeft dit, bij kleine waarden van de
capaciteiten van C1 en C2, op de kring eenzelfde dempende invloed als
een weerstand R’, die parallel met de gehele kring is geschakeld (fig.
21b), en die is gegeven door de formule

Ci + cay
c,

(21)

Het effect van R op de kring is dus vergelijkbaar met een aansluiting
hiervan op een aftakking op de spoel en wel met een aftakkingsverhouding
Cj -f- C2
(22)
n=
Daar de ingangsweerstand van een buis parallel geschakeld is met
de ingangscapaciteit hiervan, kan
men een „capacitieve aftakking"
Cj
O
als hier bedoeld verkrijgen door
o
o
«4
g
T
jij
de capaciteit van de koppelconden0
1
7" § C2L
sator dezelfde orde van grootte
oo cisrr^R
PR
** "*■ r
te geven als de genoemde ingangs
2___
ï
capaciteit.
a
b
Zoals reeds werd vermeld,
Fig. 21. Aansluiting van een weer- dient de kwaliteitsfactor van
stand R aan een trillingskring via de kringen een zo grote waarde
heeft op de kring hetzelfde effect te. hebben, dat de hogere harmoals wanneer een weerstand
nischen van de gewenste frequenD/
/C1 + C2\2r>
...
. tie voldoende worden onderdrukt.
R ~ \ C! j R Parallel met d« Bij de berekening van de mate,
kring is
geschakeld.
waarin dit geschiedt, kan geen
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gebruik worden gemaakt van de formules, die doorgaans worden ge
bruikt voor de resonantiekromme van een trillingskring (zie Deel 2,
hfdst. III.A. 10 en 11). Deze formules gelden nl. alleen, wanneer het
verschil tussen de beschouwde frequentie en de resonantiefrequentie
van de kring klein is t.o.v. de resonantiefrequentie. Voor de hogere
harmonischen van de resonantiefrequentie is dit laatste echter niet
het geval. De verhouding van de impedantie van een trillingskring bij
de resonantiefrequentie tot die bij een hogere harmonische hiervan kan
nu met een zeer goede benadering als volgt worden berekend.
Is de kwaliteitsfactor van de kring Q', de capaciteit van de kringcondensator C en de resonantiecirkelfrequentie co0, dan is de resonantieweerstand
(23)

^res —

Bij de hogere harmonischen van de resonantiefrequentie kan men de
impedantie van de kring beschouwen als een zuivere reactantie, die
voor de ne harmonische gelijk is aan
j nco0L X

JX n =

1

j najQC

jnm0L + j~~c

nco0L
= Ji-n!«i0!LC

(24)

De verhouding van Rres tot | Xn | is dus

I

Rres
jl n2 cü02 L C | Q’>
n OJQ2 L C
\Xn\~
of, daar co02 L C = 1,
Rres n2~1n'

l*nl

(25)

Zo zal dus de tweede harmonische in een verhouding 3/2 Q' worden
onderdrukt, de derde harmonische in een verhouding 8/3 Q', enz. De
verhouding, waarin in de anodestroom de hogere harmonischen staan tot
de wisselstroomcomponent met de resonantiefrequentie, is als functie
van de openingshoek (p af te lezen uit fig. 4. Bij zeer kleine waarden van
cp zijn alle componenten even sterk. Bij grotere openingshoeken worden
echter de hogere harmonischen zwakker. In dit geval worden dus minder
zware eisen aan de kringen gesteld.
Wanneer uit een op de bovenstaande grondslagen gebaseerde be
rekening de noodzakelijkheid zou volgen van een zo grote waarde van
Q', dat de resonantiekromme in de nabijheid van de resonantiefrequen
tie zo scherp wordt, dat de zijbanden, die bij de modulatie ontstaan, te
sterk worden onderdrukt, dan kan het gebruik van één of meer bandfilters worden overwogen, waarbij de koppeling kritisch of overkritisch
kan worden ingesteld (zie Deel 2, hfdst. III.B).
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De in het voorgaande ge
geven formules voor de onder
drukking van de harmonischen
met behulp van afgestemde
kringen gelden slechts, wan
neer deze kringen kunnen wor
den beschouwd als te zijn
samengesteld uit één spoel en
één condensator. Zoals reeds
hiervóór werd vermeld (zie
fig. 12a), spelen echter ook
parasitaire
capaciteiten
en
zelfinductiecoëfficiënten
een
rol. Hierdoor kan het voorko
men, dat een practisch uit
gevoerde trillingskring meer
dan één resonantiefrequentie
bezit; het zal duidelijk zijn,
dat wanneer een dezer extra of
parasitaire resonantiefrequenties juist op of nabij een
der hogere harmonischen ligt,
de onderdrukking hiervan in
Fig. 22. Grafiek van de weerstands- veel mindere mate dan hiercomponent R en reactieve component X ,
. „ , r.
van een antenne als functie van de boven aangegeven plaats heeft,
verhouding van de antennelengte l tot Het gevaar hiervoor is bijzon
de golflengte A.
der groot bij de laatste tril
lingskring, die met de antenne
is gekoppeld. Dit houdt verband met het feit, dat de ingangsimpedantie
van een antenne als functie van de frequentie een verloop vertoont,
dat veel gelijkt op dat van de ingangsimpedantie van een Lechersysteem (zie Deel 2, hfdst. III.D). Bij een steeds toenemende frequentie
is nl. het reactieve gedeelte van de ingangsimpedantie afwisselend
capacitief en inductief, terwijl de ingangsweerstand periodiek tussen
een grote en een kleine waarde wisselt.
In fig. 22 is een voorbeeld gegeven van het verloop van deze beide
gedeelten van de ingangsimpedantie van een antenne als functie van
de lengte. (Een „normale” antenne is doorgaans zo kort, dat bij omroepgolflengten steeds Z/A < V4 is.) Door het min of meer „grillige”
verloop van de reactantie X als functie van A (dus ook van de frequentie)
kan de antennekring resonantieverschijnselen vertonen bij enige, vaak
ongewenste, frequenties, waarmede bij de bepaling van de mate, waarin
de harmonischen worden onderdrukt, terdege rekening dient te worden
gehouden.
De even harmonischen kunnen nog tamelijk sterk worden onder
drukt, door het gebruik van twee buizen in een balansschakeling
(zie Deel 2, hfdst. V.B.8). Ook wanneer de beide buizen tamelijk
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ongelijke karakteristieken hebben, treden hierbij de even harmonischen
in minder sterke mate op dan bij een enkelvoudige versterktrap.
Vaak is het gewenst, dat de in zenders toegepaste kringen over een
bepaald frequentiegebied kunnen worden verstemd. Het eenvoudigst
kan dit geschieden door het gebruik van variable condensatoren. Het
grootste bezwaar hiertegen is echter het feit, dat de resonantieweerstand van de kring varieert met de afstemfrequentie. In het algemeen
neemt de resonantieweerstand toe met toenemende frequentie \
waardoor bij lage frequenties het kringrendement kleiner is. Om
deze reden worden in zenders met variabele afstemcondensatoren
doorgaans geen frequentiebereiken toegepast met een grotere frequentieverhouding dan iV2.
Gunstiger in dit opzicht is een variabele kring, waarbij zowel de
capaciteit van de condensator als de zelfinductiecoëfficiënt van de spoel
worden gevarieerd. Bij een constante grootte van de kwaliteitsfactor zou
hierbij de resonantieweerstand onafhankelijk van de frequentie zijn, dus
het kringrendement over het gehele bereik constant zijn. Het is echter
met het oog op het gevaar voor het optreden van ongewenste resonantiefrequenties doorgaans nodig om het gedeelte van de spoel, dat
niet in gebruik is, kort te sluiten. In dit gedeelte van de spoel worden
nu stromen geïnduceerd, die een daling van de kwaliteitsfactor van
de kring veroorzaken.
In gevallen, waar men een zender slechts op enkele vaste frequen
ties wenst af te stemmen, kan men gebruik maken van enkele kringen,
die ieder op een vaste frequentie worden ingesteld en die naar keuze
kunnen worden ingeschakeld. In dit geval kan natuurlijk ieder van de
kringen worden gekozen met de gunstigste eigenschappen bij de des
betreffende frequentie. In sommige gevallen worden ook wel gehele
versterktrappen omgeschakeld.
In een zender worden de verschillende kringen ten gevolge van de
grote energieverschillen tussen de verschillende trappen steeds met
zeer uiteenlopende afmetingen uitgevoerd. Het is daarom zeer moei
lijk deze kringen zodanig te construeren, dat ze door een mechanische
koppeling gelijktijdig kunnen worden afgestemd, zoals dit bv. in een
ontvangtoestel met éénknopsbediening geschiedt.
In gevallen, waarin een dergelijke gelijktijdige afstemming wordt
gewenst, maakt men wel gebruik van bepaalde mechanismen, die elders
in dit boek nader worden beschreven (palmechanismen).
Om bij hoge frequenties een zo groot mogelijke resonantieweerstand
te verkrijgen, wordt vaak een schakeling gebruikt, waarvan het
1 Immers C is omgekeerd evenredig met cu02, dus is ~~c evenredig met co„.
Bij een constante waarde van de kwaliteitsfactor Q is dus de resonantieweerstand
evenredig met de resonantiecirkelfrequentie w0.
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principe in fig. 23a is geschetst. De trillingskring wordt hier gevormd
door de spoel L en de in serie geschakelde uitgangs-, resp. ingangscapaciteit van de buizen Bl en B2 (fig. 23b). De afstemcapaciteit is
hier dus bijzonder klein. De aan de kring voorafgaande en de er op
volgende buis zijn beide aan een gedeelte van de totale kringcapaciteit
aangesloten; het effect hiervan is alsof tussen deze beide buizen een
transformator was geschakeld met een transformatieverhouding, die is
bepaald door de verhouding van de genoemde capaciteiten. Hier
mede kunnen dus de beide buizen aan elkaar worden „aangepast".
Eventueel kan, ter beïnvloeding van deze aanpassing, één van de ca
paciteiten worden vergroot door het aanbrengen van een extra con
densator.
Een schakeling met een „seriekring”, zoals in fig. 23 is geschetst,
leent zich bijzonder goed voor gebruik, wanneer op de desbetreffende
versterktrap een schakeling volgt, waarvan de impedantie zeer klein
is, dus bv. een antenne, die wordt gebruikt bij een golflengte, waarbij
dit laatste het geval is (zie fig. 22). Moet nu de zender in een tamelijk
groot frequentiegebied worden afgestemd, dan kan de antenne bij een
andere frequentie juist een zeer grote impedantie bezitten, waarbij
het gebruik van een parallelkring voordelen biedt. Om deze reden
werd vroeger wel een omschakelbare antennekring gebruikt, waarbij
dus bij bepaalde golflengten de afstemspoel in serie met de antenne
was geschakeld en bij andere golflengten parallel hiermede. Door de
gecompliceerdheid van deze schakeling wordt zij tegenwoordig niet
vaak meer toegepast. In plaats hiervan past men nu wel schakelingen
toe, waarbij uitsluitend een parallelkring wordt gebruikt. Bij die fre
quenties, waarbij de antenne-impedantie zeer klein is, wordt dan een
condensator in serie met de antenne geschakeld en zodoende de antenne
a.h.w. aan een aftakking op de kring aangesloten volgens het in fig. 21
aangegeven principe.
De afmetingen van de spoelen en condensatoren, waaruit de in zenders
toegepaste kringen worden opgebouwd, worden voornamelijk bepaald
door het vermogen, dat in de kring in warmte wordt omgezet en door de
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grootte van de op de kring optredende spanningen. De verwarming
treedt hoofdzakelijk op in de spoel. Is V de effectieve waarde van de
kringspanning, en L de zelfinductiecoëfficiënt van de spoel, dan is de
stroom in de spoel V\co L. Uit deze stroom kan de benodigde draad diameter van de spoel worden bepaald. Verder kunnen de energie
verliezen, die optreden in overgangscontacten, bv. van schakelaars, van
belang zijn. Hierdoor kan soms een sterke plaatstelijke verwarming
optreden, waarmede terdege rekening dient te worden gehouden.
Plaatstelijke verwarming kan eveneens optreden in buishoudercontacten en buispennen, speciaal bij hoge frequenties, waar de onderlinge
capaciteiten van de buiselectroden een vrij groot gedeelte van de totale
kringcapaciteit kunnen uitmaken en dus een aanzienlijk gedeelte van
de kringstroom door deze electroden vloeit. Een andere oorzaak van
plaatselijke verwarming kan worden gevormd door de diëlectrische
verliezen, die optreden in isolatiestukken, speciaal wanneer deze zijn
aangebracht op plaatsen, waar een sterk electrisch veld optreedt en
wanneer het materiaal een grote verlieshoek heeft (zie Deel 7b, blz. 186).
Dit verschijnsel kan zich bv. voordoen in de glaswand van grote zendbuizen, die hierdoor zelfs kan smelten.
Naast de warmte-ontwikkeling speelt bij de keuze van de afmetingen
ook de optredende spanning een rol. De afmetingen van variabele con
densatoren worden vrijwel geheel hierdoor bepaald. Het gevaar voor
overslag kan worden verminderd door op de hiertoe in aanmerking
komende plaatsen scherpe hoeken af te ronden. Van belang is het ook om
rekening te houden met het feit, dat in kringen met een grote kring
capaciteit in het algemeen grote stromen vloeien, doch dat de optredende
spanningen hierbij relatief klein zijn. De afstanden tussen de platen
van de condensator kunnen dus wel wat kleiner gekozen worden, doch
de grotere capaciteit, die nodig is, maakt toch meestal een condensator
van grotere afmetingen noodzakelijk.
Wanneer de prijs van de onderdelen een belangrijke rol speelt, dient
men er rekening mede te houden, dat de prijs van een variabele con
densator sterk toeneemt met de grootte van de maximale capaciteit en
met de bedrijfsspanning. De prijs van een vaste spoel daarentegen is
betrekkelijk onafhankelijk van de vereiste coëfficiënt van zelfinductie.
Met het oog hierop zal er dus vaak naar worden gestreefd, om de kring
capaciteit klein te maken. Hierbij wordt echter in het algemeen de kwaliteitsfactor van de kring kleiner l, zodat men hiermede niet te ver
kan gaan.
Voor zeer hoge frequenties wordt in plaats van kringen, die uit een
spoel en een condensator bestaan, gebruik gemaakt van Lecher-systemen, dooskringen en trilholten (zie Deel 2, hfdst. III.D). In fig. 24 is
als voorbeeld aangegeven, hoe een Lecher-systeem, ter lengte van onge
veer een kwart golflengte, kan worden gebruikt voor de koppeling van
1 Immers de resonantieweerstarid is gelijk aan RTCS =
vereiste waarde hiervan is dus Q evenredig met C.
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Fig. 24. Koppeling van
twee versterktrappen met
behulp van een Lechersysteem.
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Fig. 25. Koppeling van twee versterktrappen voor
zeer hoge frequenties met behulp van een coaxiale
leiding.

twee versterkbuizen. Zoals in Deel 2, hfdst. III.D.3 is uiteengezet,
heeft een Lecher-systeem van deze lengte eigenschappen, die veel over
eenkomen met die van een parallelkring. Afstemming op de gewenste
frequentie zal in de regel geschieden door middel van een verschuifbare
kortsluitbrug.
Behalve een dubbeldraadsleiding, zoals in fig. 24 is geschetst, kan
natuurlijk ook een coaxiaal Lecher-systeem worden gebruikt. In fig. 25
is een gebruikelijke methode geschetst, waarop twee versterktrappen
kunnen worden gekoppeld, waarin buizen in roosterbasisschakeling (zie
Deel 2, hfdst. V.C.7) worden toegepast. Hierbij is een coaxiale leiding
gebruikt, waarvan de lengte zodanig dient te worden gekozen, dat de
ingangsimpedantie van de tweede buis wordt „aangepast” aan de uitgangsimpedantie van de eerste buis. Zeer goed voor een dergelijke scha
keling lenen zich de buizen met electroden, die schijfvormig zijn uitge
voerd (zie Deel 2, hfdst. V, fig. 78 en 79). Daar de beide buizen zich
geheel bevinden binnen de buitenste geleider van de coaxiale leiding, kan
op deze wijze een goed afgeschermd en zeer robuust geheel worden
verkregen. Voor verdere bijzonderheden betreffende versterkschakelingen in zenders voor zeer hoge frequenties verwijzen we naar Deel 6b
(radar) en Deel 5 (straalzenders).
G
KLASSE B-VERSTERKTRAPPEN
VOOR GEMODULEERDE SPANNINGEN
Voor het versterken van een wisselspanning, die in amplitude is ge
moduleerd, is een volgens klasse C ingestelde buis niet geschikt. Hier
bij is nl. de amplitude van de anodewisselspanning niet evenredig met
die van de roosterwisselspanning, zodat de modulatie niet onvervormd
wordt weergegeven. Wanneer men dus, terwille van het hoge rendement,
zoveel mogelijk gebruik wil maken van buizen, die volgens klasse C
zijn ingesteld, dient de modulatie in een der laatste trappen te geschieden.

a.III.G 53
Het nadeel hiervan is, dat dan voor de modulatie een tamelijk groot
vermogen nodig is (zie hfdst. IV). Om deze reden wordt soms de
eigenlijke modulatietrap wel gevolgd door een versterktrap, die dus
een gemoduleerde spanning moet versterken. Hierbij kan worden
gebruik gemaakt van een buis, die is ingesteld volgens klasse A of B
(zie Deel 2, hfdst. V.A.4).
Bij instelling volgens klasse A wordt het werkpunt gekozen midden
in het „rechte" gedeelte van de /a-Vg-karakteristiek. Wanneer nu de
roosterwisselspanning beperkt blijft tot een zodanige grootte, dat het
„rechte" gedeelte van deze karakteristiek niet wordt overschreden, zal
de anodewisselstroom een getrouwe weergave zijn van de roosterwissel
spanning. Het rendement, dat op deze wijze kan worden bereikt, is
echter vrij klein. Bij „volle uitsturing" van de anodespanning en de
anodestroom is immers de amplitude van de anodewisselspanning Vam
gelijk aan de anodegelijkspanning Vao, terwijl de amplitude van de
anodewisselstroom /am gelijk is aan de anodegelijkstroom /ao. Het ren
dement is dus
_V2-^am ^am
1

/ao^ao

= Va (5° %)•

Wanneer men rekening houdt met een grootst voorkomende modula
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Fig. 26. Versterking van een in amplitude gemoduleerde spanning met behulp
van een volgens klasse B ingestelde buis, waarvan de karakteristiek recht is
ondersteld.

54 a.III.G
latiediepte van ioo %, zal „volle uitsturing" slechts kunnen worden
toegelaten bij de grootste waarde, die de amplitude tijdens één modulatieperiode bereikt. In ongemoduleerde toestand zal dus de amplitude
lamt zowel als Vam, slechts de helft mogen bedragen van 7ao, resp. Vao.
Het rendement in ongemoduleerde toestand zal derhalve bedragen
v = 1Ux 50 % = 12V2 %•
Een belangrijk hoger rendement kan worden verkregen, wanneer de
buis volgens klasse B is ingesteld. Zou de 7a-Vg-karakteristiek volkomen
recht zijn en het werkpunt liggen in het snijpunt van deze karakteris
tiek met de Vg-as (fig. 26), dan zou de openingshoek 180° bedragen en
onafhankelijk zijn van de grootte van de roosterwisselspanning. Hoewel
van iedere periode van de h.f.-trilling slechts de helft wordt weer
gegeven, heeft toch de „omhullende" van de anodestroomgrafiek de
zelfde vorm als die van de roosterspanning. Daarom zal ook de eerste
harmonische van de anodewisselstroom dezelfde modulatie vertonen als
de roosterwisselspanning. Het rendement is onafhankelijk van de grootte
van de roosterwisselspanning en bedraagt
rj =

?(7872 %)
4

(zie Deel 2, hfdst. V.B.8).
Bij een laagfrequent-versterker, waarbij de buizen volgens klasse B
zijn ingesteld, moeten steeds twee buizen in balans worden gebruikt,
immers hierbij kan men niet met de weergave van de helft van iedere
periode genoegen nemen. Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan bij een
versterktrap voor gemoduleerde spanningen met één in klasse B inge
stelde buis worden volstaan.
Daar als eis slechts wordt gesteld, dat de eerste harmonische van
de anodewisselstroom evenredig is met de roosterwisselspanning, is
het zelfs niet noodzakelijk, dat de karakteristiek van de buis recht is.
Het is gemakkelijk in te zien, dat deze ook een zodanige vorm mag
hebben, dat zij door een vergelijking van de tweede graad kan worden
voorgesteld

4 = /z* + *vz + pv£.

(26)

Vullen we hierin nl. voor Vag in
Vg = 7gm sin (O t,

(27)

dan vinden we na enig omwerken:
/a = 7ao "f" V2 P ^gm2

a ^g*n sin (o t — ft ^gm2 cos 2 (ot .. (28)

Hoewel een tweede harmonische wordt gevormd, is dus toch de
grootte van de eerste harmonische evenredig met Vgm. (Dit laatste is
niet meer het geval, wanneer de karakteristiek door een vergelijking van
de derde graad kan worden voorgesteld; zie in verband hiermede de
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beschouwingen over modulatievervorming in Deel 2, hfdst. IV.G.6.)
Daar de in de anodeketen opgenomen trillingskring is afgestemd op de
cirkelfrequentie «, wordt alleen de eerste harmonische verder versterkt
en kan de tweede harmonische buiten beschouwing worden gelaten.
Een karakteristiekvorm, die voor de versterking van in amplitude
gemoduleerde spanningen ook nog als ideaal kan worden beschouwd, is
voorgesteld in fig. 27. Zij bestaat uit een recht en een kwadratisch
gedeelte, waarbij dit laatste deel raakt aan het rechte gedeelte en aan
de Vg-as en wel zodanig, dat de beide raakpunten evenveel rechts als
links liggen van het snijpunt van het verlengde rechte gedeelte met
de Kg-as. Wordt nu de negatieve roosterspanning Vg0 zo groot gemaakt
als overeenkomt met het laatstgenoemde snijpunt, dan is ook in dit ge
val de eerste harmonische van de anodewisselstroom evenredig met de
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Fig. 27. Versterking van een gemoduleerde wisselspanning met behulp van een
buis, waarvan de karakteristiek bestaat uit een recht gedeelte AB en een kwa
dratisch gedeelte BC. Wanneer het werkpunt P zodanig is gekozen, dat DE = EC,
treedt geen modulatievervorming op.
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grootte van de roosterwisselspanning, zoals vrij eenvoudig mathematisch
is aan te tonen. Een buis met een karakteristiek, zoals in fig. 27 met
ABC is aangegeven, is dus vrijwel ideaal voor de versterking van een
in amplitude gemoduleerde hoogfrequente spanning. Men dient er
echter zorg voor te dragen, dat het werkpunt in het midden van het
kwadratische gedeelte van de karakteristiek ligt. Zou men bv. het punt C
als werkpunt kiezen, dan zou bij grote modulatiediepten een aanzien
lijke modulatievervorming optreden.
H
VERSTERKTRAPPEN VOLGENS HET
SYSTEEM-DOHERTY
Daar het werkpunt niet in het onderste punt van de 7a_ ^"karak
teristiek ligt, is het rendement van een buis met een karakteristiekvorm
en instelling volgens fig. 27 afhankelijk van de modulatiediepte en wel
zal dit rendement kleiner zijn naarmate de modulatiediepte kleiner is.
Daar de gemiddelde modulatiediepte van een zender, beschouwd over
een lange periode, steeds vrij klein is, biedt een volgens klasse B inge
stelde buis toch geen aantrekkelijke oplossing, wanneer een versterktrap
voor een zeer groot vermogen voor gemoduleerde signalen moet worden
ingericht. Dit laatste is bv. het geval, wanneer bij een omroepzender
de modulatie niet in de eindtrap geschiedt. We zullen thans een methode
aangeven, volgens welke men er in is geslaagd, versterktrappen voor
grote vermogens zodanig uit te voeren, dat het rendement hoog is, ook
bij geringe modulatiediepten, terwijl toch een grote modulatiediepte
(tot 100 %) zonder bezwaar kan optreden.
Een mogelijke oplossing van dit probleem biedt het parallelschakelen
van twee buizen, waarvan er één volgens klasse B en één volgens klasse C
is ingesteld. De laatste buis krijgt dan een zo grote negatieve roosterspanning, dat hierin juist geen anodestroom vloeit wanneer alleen
de ongemoduleerde draaggolf wordt versterkt. Treedt modulatie op,
dan levert de volgens klasse C ingestelde buis energie gedurende die
helft van iedere modulatieperiode, waarin de amplitude van de h.f.spanning groter is dan die van de ongemoduleerde draaggolf. De andere
buis behoeft dan niet voor een zo groot vermogen te zijn bemeten als
het geval zou zijn, wanneer deze alleen het volle vermogen zou moeten
kunnen leveren.
Het zal echter duidelijk zijn, dat een dergelijke parallelschakeling
van een volgens klasse B en C ingestelde buis niet zonder meer
mogelijk is, daar, zoals we in het voorgaande reeds vermeldden, bij ver
sterking van een in amplitude gemoduleerd signaal met behulp van een
volgens klasse C ingestelde buis een sterke modulatievervorming op
treedt. Door Doherty is nu een schakeling aangegeven, waarmede de
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genoemde parallelschakeling toch
kan worden gebruikt. Het schema
Cj,
hiervan is in fig. 28 weerge
IH----- -'TJÜW'
geven. Hierin is met Bx de
§
buis bedoeld, die volgens klasse
oL
o
o
B is ingesteld. De weerstand,
T
die in de anodeketen van deze
buis moet worden geschakeld om
b2
deze in de conditie te brengen,
waarin het maximale vermogen
kan worden afgegeven, zij aange
duid als R (zie Deel 2, hfdst.
V.B.8.b). De beide buizen zijn
nu in de gezamenlijke anodeke
ten belast met een weerstand Fig. 28. Schakeling van een verster
volgens het systeem-Doherty.
x/2 R (in de practijk zal dit meest ker
De buis Bx, is volgens klasse B en de
al de antenne zijn). Terwijl ech buis B2 volgens klasse C ingesteld
ter deze weerstand direct in de (eenvoudigheidshalve in de figuur niet
aangegeven).
anodeketen van B2 is ingeschakeld,
geschiedt de aansluiting aan de
anode van B1 via een netwerk, dat bestaat uit een spoel en twee gelijke
condensatoren. Kiest men de capaciteiten en de zelfinductiecoëfficiënt
nu zodanig, dat
ai L = —^ = R,
(29)
co C

tol

3

T-

dan is, zoals met behulp van de wisselstroomtheorie gemakkelijk is te
bewijzen, de weerstand, waarmede de anodeketen van Bx is belast, ge
lijk aan 2 /?.
Wanneer nu een ongemoduleerde draaggolf moet worden versterkt,
vindt de versterking geheel plaats in de buis Bx. Treedt modulatie op,
dan zal dit laatste ook het geval zijn op de momenten, waarop de am
plitude van de h.f.-spanning kleiner is dan die van de ongemoduleerde
draaggolf. Gedurende de andere helft van iedere modulatieperiode
vloeit ook in de anodeketen van B2 stroom.
Als de versterking zonder vervorming wordt verkregen, dient de
spanning aan de weerstand R/2 evenredig te zijn met de tussen de
klemmen a en b aangelegde h.f.-wisselspanning. Wanneer men nu de
beide buizen direct parallel had geschakeld, zou bij het in werking
treden van B2 deze evenredigheid worden verbroken. Het feit echter,
dat door de weerstand i?/2 de anodewisselstroom van B2 vloeit,
heeft voor de buis B1 eenzelfde effect alsof deze weerstand een gro
tere waarde verkrijgt. De instelling van het geheel dient nu zodanig
te zijn, dat, wanneer de amplitude van de h.f.-spanning een waarde
bereikt, die tweemaal de amplitude van de ongemoduleerde draaggolf
is (de modulatiediepte is dan dus 100 %), de wisselstromen, die de
beide buizen aan de weerstand R/2 leveren, gelijk zijn. Het is dus
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juist alsof iedere buis is belast met een
weerstand R. Zoals ge makkelijk is te bere
kenen is nu, bij de door (29) gegeven waar
den van L en C, ook de anodeketen van B!
belast met een weerstand R. De belastingsweerstand van Bi is dus kleiner geworden door
het in werking komen van B2 en hierdoor
blijft de evenredigheid tussen de ingangsen uitgangsspanningen gehandhaafd.
Het in de anodeketen van B2 opgenomen
dat aarfde^klem men11c ^*0 netwerk veroorzaakt behalve een impedantie(fig. 28) wordt verkregen transformatie tevens een fasedraaiing van
als functie van de aan 90° van de uitgangspanning t.o.v. de inde klemmen a -r b aange gangsspanning. Hiervoor dient een compen
legde wisselspanning. Het
gearceerde gedeelte van satie aanwezig te zijn, waarvoor in fig. 28
het vermogen wordt ge in de roosterleiding van Bx een netwerk is
leverd door de buis B2. geschakeld, bestaande uit twee spoelen en
een condensator.
In fig. 29 is uitgezet het vermogen, dat tussen de klemmen c en d
wordt verkregen, als functie van de tussen de klemmen a en b aangelegde
wisselspanning. Voor een versterking zonder vervorming zou de vorm
van deze kromme een parabool dienen te zijn. In de figuur is met het
gearceerde gedeelte dat gedeelte van het vermogen aangegeven, dat door
B2 wordt geleverd.
Het rendement, dat kan worden verkregen, bedraagt bij het uitzenden
van een ongemoduleerde draaggolf ongeveer 65 k 70 % en bij een modulatiediepte van 100 % omstreeks 58 %.
In de practijk blijkt in een zender, werkende volgens het systeem
Doherty zonder meer, toch steeds te veel modulatievervorming op te
treden. Het verband tussen de ingangs- en uitgangsspanningen is niet
volkomen lineair, speciaal in het overgangsgebied van de werking van
één op die van twee buizen; in het bijzonder bij kleine modulatiediepten
kan deze vervorming te groot worden. Om deze reden is het practisch
altijd noodzakelijk, tegenkoppeling toe te passen.
Al met al maakt, dat een zender, werkende volgens het systeemDoherty, moeilijk is in te stellen en bij korte-golfzenders, die dagelijks
van golflengte moeten veranderen, veel routine van het bedienende
personeel wordt geëist. Voor middengolfzenders, die op één vaste golf
lengte werken, zijn deze bezwaren natuurlijk veel kleiner; er zijn dan
ook verscheidene zenders, werkende volgens het Doherty-systeem, in
gebruik.
Een meer uitgebreide vorm van het boven omschreven principe is
aangegeven door Posthumus. Hierbij vervult een aantal buizen in enige
stappen de functie van B2 (fig. 28). Dit systeem is toegepast bij de
Nederlandse .omroepzenders in Jaarsveld.
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I
VERSTERKING MET VARIABELE DRAAGGOLF
Bij een normale, met amplitudemodulatie werkende zender wordt
een constante draaggolf uitgezonden, waarvan de modulatiediepte
varieert in overeenstemming met de grootte van de modulerende
spanning.. Zoals reeds in Deel 2, hfdst. II.C werd vermeld, kan een in

; \
■"'A'

/f\
\
\

:

\

\
\

/

\

:
:
\
l'J

a

•M
/
\

\

r

/

\

■

\\

u

!

\l

i

w

v

/■«

A

fC\

i \

!

:

!
/
:

\
\

:

B wilrH
.*

w
\ /
Vv

\i
tn
/\

U
n
\

i
V

:
!

\

\
\

/
?

\ !
Fig. 30. a. Grafiek van een wisselspanning of wisselstroom als functie van de
tijd bij een constante grootte van de draaggolf en steeds toenemende modulatie
diepte. b. Idem bij variabele draaggolf.
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amplitude gemoduleerde wisselstroom of wisselspanning worden ge
splitst in een ongemoduleerde draaggolf en twee zg. zijbanden. De
verhouding van de sterkte van de beide zijbanden tot die van de draag
golf is V2 m (m = modulatiediepte). Is de modulatiediepte ioo %
(m = i), dan is het vermogen van de draaggolf 2/3 gedeelte van het
totale uitgestraalde vermogen. Bij kleine modulatiediepte is dit gedeelte
echter veel groter. Een aanzienlijke energiebesparing kan nu worden
bereikt door de zender zodanig in te richten, dat gedurende de tijd,
waarop de modulatiediepte klein is, de draaggolf in sterkte wordt ver
minderd. Men kan bv. de regeling van de draaggolf zodanig laten ge
schieden, dat de modulatiediepte op een constant bedrag gehandhaafd
blijft en de sterkte van het uitgezonden signaal afhangt van de sterkte
van de modulerende spanning. In fig. 30b is de tijdgrafiek van een op
deze wijze versterkte gemoduleerde wisselspanning getekend, waarbij
ter vergelijking in fig. 30a ook een normale gemoduleerde spanning
is weergegeven. Een beschouwing van deze figuren toont onmiddellijk
aan, dat op de beschreven wijze een belangrijke energiebesparing kan
worden bereikt.
Een nadeel van de uitzending van gemoduleerde signalen met variabele
draaggolf is het feit, dat op de momenten, waarop de modulerende span
ning zwak is (dus gedurende zachte passages of pauzes in muziek of
spraak) het uitgezonden signaal ook zwak is, zodat in de ontvangers
een sterk ruisen kan optreden. Verder is het niet mogelijk in de ont
vangers automatische sterkteregeling aan te brengen.

J
VERSTERKTRAPPEN VOOR IN FREQUENTIE
GEMODULEERDE SIGNALEN
Een in frequentie gemoduleerde wisselspanning kan zonder bezwaar
worden versterkt met behulp van een volgens klasse C ingestelde buis,
daar evenredigheid tussen roosterwisselspanning en anodewisselstroom
hierbij van geen belang is. Immers een in frequentie gemoduleerde wis
selspanning heeft een constante amplitude; een eventueel toch nog aan
wezige amplitudemodulatie wordt practisch altijd als ongewenst be
schouwd en in de ontvangers door middel van één of meer begrenzers
onderdrukt, zodat de frequentiedetector alleen reageert op frequentievariaties. Distorsie in de modulatie kan dus alleen ontstaan wanneer de
frequentie van de anodewisselspanning niet nauwkeurig gelijk is aan die
van de roosterwisselspanning. Dit laatste is het geval, wanneer tussen
deze beide wisselspanningen een veranderlijk faseverschil bestaat.
Immers tijdens het variëren van dit faseverschil dient steeds een fre
quentieverschil aanwezig te zijn (het frequentieverschil is de eerste
afgeleide van het faseverschil). Een veranderlijk faseverschil tussen
roosterwisselspanning en anodewisselspanning treedt op, wanneer een in
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frequentie gemoduleerde spanning wordt versterkt door middel van een
buis, waarbij in de anodeketen een trillingskring is opgenomen. De
impedantie van een dergelijke kring heeft nl. alleen voor de resonantie frequentie het karakter van een zuivere weerstand; voor frequenties,
die van de resonantiefrequentie verschillen, bevat de impedantie een
reactief element, dat een faseverschuiving tussen stroom en spanning
veroorzaakt (zie Deel 2, hfdst. III.A). Naarmate nu de frequentiezwaai
groter is, zal de amplitude van deze veranderlijke faseverschuiving
groter zijn. Een hogere modulatiefrequentie maakt, dat de genoemde
faseverschuiving in een sneller tempo varieert, dus dat de hiermede
overeenkomende frequentievariatie groter is. Hierdoor is de frequentie
zwaai van de anode wisselspanning niet volkomen gelijk aan die van de
roosterwisselspanning, een verschijnsel, dat op zichzelf geen moeilijk
heden veroorzaakt. Dikwijls zijn er echter wel bezwaren tegen het feit,
dat hierbij steeds ook vervorming in de frequentiemodulatie optreedt.
Een zuiver sinusoïdaal gemoduleerde roosterwisselspanning veroor
zaakt een anodewisselspanning, waarvan de modulatie niet meer
zuiver sinusoïdaal is.1
Valt de centrale frequentie samen met de resonantiefrequentie van
de kring, dan bestaat de distorsie uitsluitend uit harmonischen met
een oneven ranggetal en wel voornamelijk uit een derde harmonische.
De grootte hiervan is in eerste benadering gegeven door de formule

p
d3 = 2

(Ao>yo

eo03

Q3

(30)

Hierin is
= de modulatiecirkelfrequentie;
P
A co = 2,n maal de frequentiezwaai (amplitude);
= de resonantiecirkelfrequentie van de kring;
(Oq
= de kwaliteitsfactor van de kring.
Q
Daar de bandbreedte b van een kring gelijk is aan

kan voor (30)

ook worden geschreven
^3

2 p{Acü)‘

63

(31)

Is dus bv. de maximale frequentiezwaai 75 kHz, de hoogste modulatie
frequentie 10 kHz en de bandbreedte van de kring 200 kHz, dan zal
volgens form. (31) de distorsie bedragen
.

2 X 10 X (75)2

a2 =-------------- o-------a
2003

0,014 (M %)•

1 Dit verschijnsel is enigszins te vergelijken met de modulatievervorming, zoals
die voor in amplitude gemoduleerde signalen werd beschreven in Deel 2,
hfdst. IV.G.6. Het verschil is echter, dat deze laatstgenoemde vervorming wordt
veroorzaakt door de kromming van de buiskarakteristieken, terwijl de vervorming
bij een in frequentie gemoduleerd signaal ontstaat door de kringen.
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Wordt in plaats van een enkelvoudige kring een bandfilter gebruikt,
an is de optredende vervorming geringer. Zo is bv. bij een kritisch
gekoppeld bandfilter de distorsie slechts de helft van de door (30)
gegeven waarde.
Resumerend kan dus worden gezegd, dat bij een zender voor frequenemodulatie de modulatie direct in de oscillatortrap kan geschieden.
6 v£!;ste™f?PPen kunnen zonder bezwaar worden uitgerust met vol
gens klasse C ingestelde buizen. Men dient er echter voor te zorgen, dat
ei^3n jree<^te va.n de *n de versterktrappen toegepaste trillingskringen
, oei\de gf00t
zodat de fasehoek als functie van de frequentie
ln. ,et j0r het gemoduleerde signaal doorlopen frequentiegebied met
ookDeel5)nadering ^ W°rden V00rSesteId door een rechte Hin (zie

IV. MODULATIE

A
INLEIDING
Omtrent de verschillende wijzen, waarop een hoogfrequente electrische trilling door een trilling met een lagere frequentie kan zijn
gemoduleerd, werd reeds in Deel 2, hfdst. II.C het een en ander mede
gedeeld. In het nu volgende gedeelte zullen wij de verschillende
methoden behandelen, waarop in zenders de modulatie wordt tot
stand gebracht.
De meest toegepaste modulatiewij ze is de amplitudemodulatie. In
de meeste omroepzenders wordt deze toegepast. Voor bijzondere doel
einden wordt tegenwoordig echter ook vaak gebruik gemaakt van frequentiemodulatie. Met doelmatig ingerichte ontvangers kan hiermede
een grotere storingsvrij heid worden verkregen dan met amplitude
modulatie. Daar hiervoor evenwel het gebruik van een grote frequentie zwaai (zie Deel 2, hfdst. II.C.3 en Deel 5) nodig is, is het met voordeel
toepassen van frequentiemodulatie beperkt tot het gebied der hoge
frequenties (boven ongeveer 30 MHz).
In sommige gevallen wordt de over te brengen informatie niet direct
op een sinusoïdale trilling gemoduleerd, doch op een trilling, die
bestaat uit een opeenvolging van kortdurende impulsen. Men spreekt
dan van impulsmodulatie (zie Deel 2, hfdst. II.C.7). Deze methode wordt
tegenwoordig vaak toegepast bij de gelijktijdige overdracht van een aan
tal telefoongesprekken over één zender. Nadere bijzonderheden hier
omtrent worden behandeld in Deel 5. Ook bij radar wordt algemeen
gebruik gemaakt van trillingen met zeer hoge frequenties, die in korte
impulsen worden uitgezonden. Voor deze toepassing van de impuls
modulatie verwijzen we naar Deel 6b.
We zullen thans de manieren, waarop men in een zender de verschil
lende vormen van modulatie kan tot stand brengen, afzonderlijk nader
beschrijven. Hierbij zullen allereerst verschillende methoden voor
amplitudemodulatie en vervolgens enkele frequentiemodulatiesystemen
worden beschouwd.
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absorptiemodulatie
Een van de oudste amplitudemodulatiemethoden is de zg. absorptiemodulatie. Deze berust hierop, dat van de in een oscillator opgewekte
hoogfrequente energie een meer of minder groot gedeelte wordt geabsorbeerd, bv. door een met de antennekring gekoppelde koolmicrofoon
„ j * P00r<^at de weerstand hiervan zich wijzigt in het rhythme
van de invallende geluidsgolven, ondergaat ook de kwaliteitsfactor
van de kring wijzigingen, waardoor de uitgezonden electromagnetische trillingen in amplitude wor
den gemoduleerd. Tegenwoordig
V
wordt absorptiemodulatie nog wel
eens gebruikt bij zeer hoge frequen
ties. Hierbij kan de absorptie bv.
geschieden door een Lecher-systeem,
waarvan de afsluitimpedantie wordt
èe s
H
gevormd door een diode, waarvan
de voorspanning afhankelijk is van
de modulerende spanning. Volgens
een andere methode wordt in een ge
richte electromagnetische bundel een
Fig. i. Schakeling voor
absorptiemodulatie;
inrichting aangebracht, die de
M. koolmicrofoon.
golven in meerdere of mindere mate
.
verzwakt, welke verzwakking afhan
kelijk is van de gewenste modulatie. Hiervoor kan bv. gebruik worden
gemaakt van een ballon, gevuld met een gas onder lage druk, waarvan
de ionisatie1 door de modulatie wordt gewijzigd; hierdoor ondergaan
nl. ook de absorberende eigenschappen veranderingen.
Buiten het gebied der zeer hoge frequenties wordt de absorptie
modulatie tegenwoordig niet meer gebruikt. De vervorming, die hierbij
optreedt, is nl. zo groot, dat deze vrijwel steeds als ontoelaatbaar
wordt beschouwd. Veel betere resultaten zijn in dit opzicht té bereiken
door verschillende andere modulatiemethoden, die kunnen worden
toegepast op de oscillatortrap of een der versterktrappen.

4)

31-

1 Onder „ionisatie" verstaat men het feit, dat een gedeelte van de moleculen
van het gas is gesplitst in negatief en positief geladen deeltjes, de zg. ionen.
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c
AMPLITUDEMODULATIE IN DE
OSCILLATORTRAP
Teneinde amplitudemodulatie in de oscillatortrap te verkrijgen
kan men de modulerende spanning aan een der electroden van de oscillatorbuis toevoeren. Dit kan zijn het stuurrooster, het schermrooster,
het keerrooster of wel de anode. Het bezwaar hiertegen is echter,
dat vrijwel altijd tegelijk met de amplitude ook de frequentie
wijzigingen ondergaat, zodat tevens frequentiemodulatie optreedt.
Deze ontstaat, omdat tijdens de
modulatie de instelling van de
oscillatorbuis varieert, wat om
verschillende redenen, die in
hfdst. II zijn omschreven, frequentievariaties van de opge
wekte wisselspanning doet ont
staan. In het algemeen is het op
treden van deze frequentiemodu
latie als ongewenst te beschou
wen, daar een combinatie van
frequentiemodulatie en amplitu Fig. 2. Schakeling voor amplitude
demodulatie leidt tot een af
modulatie met behulp van een
amplitudebegrenzer
name van de sterkte van één der
(verg. hfdst. II, fig. 18).
zijbanden en een toename van de
andere, waaruit na detectie een
vervormde laagfrequente wisselspanning ontstaat. Bij grote modulatie diepten bestaat tevens het gevaar, dat de versterking van de oscillator
buis tijdelijk zo laag wordt, dat niet meer aan de genereervoorwaarde is
voldaan, zodat de oscillator telkens even ophoudt met oscilleren. Het
zal duidelijk zijn, dat hierdoor een sterke vervorming ontstaat. Om
deze redenen zijn de genoemde modulatiemethoden in het algemeen
niet bruikbaar voor grote modulatiediepten.
In veel mindere mate zijn deze bezwaren aanwezig bij een op de
oscillator toepasbare modulatiemethode, waarbij de modulerende span
ning wordt toegevoerd aan een systeem voor amplitudebegrenzing,
waarvan het principe reeds in hfdst. II, fig. 18 werd aangegeven. In
fig. 2 is geschetst, hoe bij deze wijze van begrenzing amplitudemodulatie
kan worden verkregen. De amplitude van de oscillatorspanning wordt
begrensd, doordat aan de oscillatorkring een diode D is aangesloten, die
een negatieve spanning doet ontstaan, welke spanning via een filter aan
het rooster van de oscillatorbuis wordt toegevoerd. Doordat op deze
wijze aan het rooster een negatieve spanning wordt gelegd, die groter
wordt naarmate de amplitude van de oscillatorspanning toeneemt, ont
staat een evenwichtstoestand, waarbij de oscillatorbuis steeds zo is

ra

:
-
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ingesteld, dat de steilheid juist voldoende is om oscilleren mogelijk
te maken. Wordt nu in serie met de regelspanning een andere spanning
geschakeld, bijvoorbeeld een negatieve, dan zal de amplitude vermin
deren, totdat de voor de genoemde evenwichtstoestand .vereiste roosterspanning weer is bereikt. De som van de genoemde „extra spanning"
en de door de diode D opgewekte regelspanning blijft dus constant.
Doordat men nu voor de „extra spanning" de modulerende spanning
neemt, kan men amplitudemodulatie van de oscillatorspanning tot
stand brengen. Doordat de regelspanning, die in de diode ontstaat,
vrijwel gelijk is aan de amplitude van de oscillatorspanning, kan op
deze wijze modulatie met een geringe vervorming worden verkregen.
Doordat de oscillatorbuis steeds is ingesteld op een steilheid, die het
juist mogelijk maakt te oscilleren, is tevens de frequentiemodulatie
geringer dan bij de andere op de oscillator werkende modulatie-methoden
(zie hfdst. II).
Om de hierboven genoemde bezwaren, die in meerdere of mindere
mate aan alle methoden voor amplitudemodulatie op een oscillatortrap
zijn verbonden, wordt tegenwoordig bij amplitudemodulatie practisch
uitsluitend gebruik gemaakt van modulatie in een versterktrap.
Hierbij zijn verschillende methoden in gebruik, waarvan we de voor
naamste thans zullen beschrijven.
D
STUURROOSTERMODULATIE
Bij stuurroostermodulatie wordt de modulerende spanning aan het
stuurrooster van de desbetreffende versterkbuis toegevoerd. Dit kan
bv., zoals in fig. 3 is aangegeven, met behulp van een laagfrequenttransformator geschieden. In fig. 4 is tezamen met de /a-Kg-karakteristiek de grafiek voor de roosterspanning en de anodestroom als funcie
van de tijd getekend. De negatieve roosterspanning wordt zo groot
gekozen, dat zonder modulatie de maximale waarde van de anodewisselstroom de helft is van de maximaal voorkomende waarde bij modulatie.
Zonder modulatie is dus het afgegeven vermogen ongeveer 1jA van dat,
hetwelk de buis bij volle uitsturing kan leveren. Het is echter meestal
geen bezwaar, dat bij de momenten van grootste modulatiediepten, die
steeds slechts kort duren, de maximaal toelaatbare anodedissipatie
van de buis wordt overschreden. In de practijk is dan ook een vermogen
bereikbaar, dat ongeveer 30 % bedraagt van het vermogen, dat de buis
bij volle uitsturing kan leveren.
Het rendement in ongemoduleerde toestand is als volgt bij benadering
te berekenen.
Wanneer de anodestroomimpulsen zeer kort zouden duren, zou de
amplitude van de eerste*harmonische van de anodewisselstroom gelijk
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zijn aan twee maal de anodegelijkstroom (verg. hfdst. III, fig. 4).
Daar de onderstelling van zeer kort
§
o
durende impulsen slechts een grove
O
fl-7
benadering van de werkelijkheid
O
o
o
o
vormt, kan men beter aannemen,
o
o
o
o
dat de effectieve waarde van de
anodewisselstroom gelijk is aan de
o
+
anodegelijkstroom, dus 7aeff = 7ao.
V92
Va
o o
O
Moe.
g
Nu kan bij een penthode bij volle
o VLF
o o
uitsturing de amplitude van de
anodewisselspanning gelijk wor
— VgO
den aan de anodegelijkspanning
(zie Deel 2, hfdst. V.B.3). Daar
Fig. 3. Schakeling voor stuurroostermodulatie.
volgens het bovenstaande in ongemo
duleerde toestand de anodewissel
spanning gelijk is aan de helft van de maximaal toelaatbare waarde,
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7a-^-karakteristiek van
een buis, waarbij aangegeven
zijn de grafieken voor de
roosterspanning en de anodestroom bij stuurroostermodulatie.
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Voor een . triode, waarbij de anodewisselspanning ook in volbelaste
toestand kleiner is dan de anodegelijkspanning (zie Deel 2, hfdst. V.B.3),
is het rendement nog lager.
De anodestroom, waarvan het verloop in afhankelijkheid van de tijd
inrechterdeel van fig. 4 is geschetst, kan worden gesplitst in een
gelijkstroom, een laagfrequente wisselstroom en een in amplitude
gemoduleerde hoogfrequente wisselstroom, die weer is te splitsen in
een grondgolf (eerste harmonische) en een aantal hogere harmonischen.
De In de anodeketen opgenomen trillingskring is afgestemd op de
eerste harmonische hiervan en alleen deze component doet dus op de
kring een wisselspanning ontstaan. Het is natuurlijk gewenst, dat
de amplitude hiervan als functie van de tijd zo nauwkeurig mogelijk
eenzelfde verloop heeft als de aan het rooster aangelegde modulatiespanning Vlf (zie fig. 3 en 4). Men spreekt dan van lineaire modulatie.
Nu is echter de amplitude van de eerste harmonische niet zuiver even
redig met de amplitude van de anodestroomimpulsen. De oorzaak
hiervan is, dat niet alleen de „hoogte" van deze inpulsen, doch ook de
openingshoek varieert. Ook wanneer dus de Iz- Vg-karakteristiek van
de buis volkomen recht zou zijn, zou geen volmaakt lineaire modulatie
worden verkregen.
In fig. 5 is een voorbeeld geschetst van een zg. modulatiekarakteristiek, d.i. een kromme, die aangeeft de verkregen hoogfrewisselspanning op de anodekring als functie van de roostergelijkspanning. Bij de constructie van deze figuur is voor de buis een
rechte /a-l^g-karakteristiek aangenomen. Het ideaal, een rechte modulatiekarakteristiek, wordt dus hier niet verkregen. In de practijk
is de optredende vervorming nog groter, doordat in werkelijkheid de
■a-l'g-karakteristiek altijd een kromming vertoont, speciaal in het onder
ste gedeelte. Men kan met stuurroostermodulatie dan ook geen grote
modulatiediepteh bereiken, zonder dat de vervorming tot een ontoelaatbare waarde stijgt.
De optredende vervorming kan eventueel worden verminderd door
het aanbrengen van een schakeling voor
Zg. hoogfrequente tegenkoppeling. Hierbij
wordt met behulp van een zo goed mogelijk lineaire detector de gemoduleerde
hoogfrequente spanning gedetecteerd en
de laagfrequente wisselspanning, die men
aldus verkrijgt, tezamen met de module
rende spanning, doch met tegengestelde
fase, aan het rooster toegevoerd. Dit
Vflo
betekent echter uiteraard een niet geFig. 5. Voorbeeld van een ringe complicatie van de modulatormodulatiekarakteristiek,
zoals die bij stuurrooster schakeling.
Een voordeel van de roosterspanningsmodulatie en bij schermmodulatie t. o. v. verschillende andere
roostermodulatie wordt
verkregen.
modulatiemethoden is, dat de bron
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van de modulerende laagfrequente spanning slechts een gering ver
mogen behoeft te leveren. Daar meestal gedurende een gedeelte van
iedere periode in de modulatorbuis roosterstroom vloeit (de rooster wisselspanningstoppen reiken doorgaans tot in het gebied der positieve
roosterspanningen) dient de inwendige weerstand van de bron der
modulerende spanning klein te zijn. Door het feit, dat de roosterstroom
telkens slechts gedurende een gedeelte van een periode vloeit, is nl.
deze spanningsbron belast met een variabele weerstand. Hierdoor kan
een hinderlijke vervorming optreden. Is echter de inwendige weer
stand van de bron van de modulerende spanning voldoende klein,
dan heeft de belastingsweerstand weinig invloed op de klemspanning
en kan de invloed van de variabele ingangsweerstand van de buis
gering blijven.
Behalve de ingangsweerstand van de buis is ook de ingangscapaciteit
afhankelijk van de grootte van de negatieve roosterspanning en van
de roosterstroom. Ook hierdoor kunnen soms moeilijkheden ontstaan,
speciaal wanneer aan de modulatorbuis direct de oscillator voorafgaat.
Immers in dit geval kunnen ongewenste variaties in frequentie en
amplitude van de door de oscillator geleverde wisselspanning
optreden.
Om de verschillende hierboven opgesomde bezwaren, die aan het
toepassen van stuurroostermodulatie zijn verbonden, wordt deze modulatiemethode tegenwoordig weinig meer toegepast.

E
SCHERMROOSTERMODULATIE
In fig. 6 is het principe van de schermroostermodulatie weergege
ven. Hierbij wordt door de modulerende spanning, doorgaans via een
transformator, de schermroosterspanning van een versterkbuis beinvloed en dus ook de anodestroom. Bij variatie van de schermrooster
spanning „verschuift” de Iz-Vgkarakteristiek (zie Deel 2, hfdst.
IV.D.3). Bij een constante waarde
o
-/ o
van de negatieve roosterspanning
o
o
en een constante roosterwisselspanning treedt ook nu amplitudemoduL-vQQQOvV
latie van de anodewisselstroom op,
^
•
t
nron +
zoals dit in fig. 7 is voorgesteld.
Evenals bij stuurroostermodulatie
t
varieert hier de amplitude en de
O
Mod. <
openingshoek van de anodestroomimpulsen. Het verloop van de modu- Fig. 6. Schakeling voor scherm
latiekarakteristiek is bij schermroostermodulatie
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roostermodulatie dan ook ongeveer gelijk aan die bij stuurroostermodulatie (fig. 5). Ook hierbij kan dus geen grote modulatiediepte wor
den bereikt zonder dat een ontoelaatbare vervorming optreedt.
Voor het rendement en het bereikbare vermogen gelden dezelfde
beschouwingen als bij stuurroostermodulatie. Het vermogen, dat de
bron der modulerende spanning moet leveren, is groter dan bij stuur
roostermodulatie, doch belangrijk minder dan bij de hierna te behan
delen anodemodulatie (zie onder G.).
De mogelijkheden van deze wijze van moduleren worden echter zeer
beperkt door het feit, dat de maximaal toelaatbare schermroosterdissipatie bij de grootste optredende waarden van de schermroosterspanning gemakkelijk wordt overschreden.
F
KEERROOSTERMODULATIE
Door middel van het keerrooster van een penthode kan men de ver
deling van de totale kathodestroom over schermrooster en anode
beïnvloeden. Wanneer nl. dit rooster een negatieve spanning heeft
t.o.v. de kathode, keert een gedeelte van de electronen voor het keer
rooster om en begeeft zich naar het schermrooster. Hiermede kan dus
ook amplitudemodulatie van de hoogfrequente anodestroom worden
verkregen. Het desbetreffende schema is in fig. 8 weergegeven. Aan
het keerrooster wordt een negatieve spanning aangelegd, die zo groot
is, dat de hoogfrequente uitgangsspanning de helft is van die, welke
optreedt als deze spanning nul is. Bovendien wordt aan dit roos
ter de laagfrequente wisselspanning toegevoerd, in de regel via een
transformator. Doordat nu aan het eerste rooster een constante wissel
spanning wordt toegevoerd en ook de schermroosterspanning constant
is, varieert wel de amplitude van de anodewisselstroom, doch niet de
openingshoek.
In fig. 9 is de vorm van de modulatiekarakteristiek bij keerroostermodulatie geschetst. Hierin is uitgezet de hoogfrequente anodewissel
spanning als functie van de spanning aan het keerrooster. We zien, dat
in deze karakteristiek een vrij groot gedeelte als practisch recht kan
worden beschouwd. Men kan dan ook met keerroostermodulatie een
modulatiediepte van 90 è 95 % verkrijgen, waarbij het lineaire verband
tussen uitgangsspanning en keerroosterspanning behouden blijft. Voor
grotere modulatiediepten gaat dit lineaire verband verloren. De grote
wikkelspoed van het keerrooster geeft nl. aanleiding tot het zg. „eilandeffect” (zie Deel 2, hfdst. IV.G.i), waardoor ook bij grote negatieve
waarden van de keerroosterspanning de electronen toch dit rooster
nog kunnen passeren, dus de uitgangsspanning minder afneemt, dan
bij een lineair verband het geval zou zijn.
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Daar het keerrooster geen positieve spanning t.o.v. de kathode verkrijgt, is het vermogen, dat voor de modulatie nodig is, verwaarloosbaar
klein. Evenals bij stuurroosterr en schermroostermodulatie bedraag_
het rendement ongeveer 30 & 35 %.
Ten gevolge van de negatieve spanning, die aan het keerrooster wordt
gelegd, is de schermroosterdissipatie vrij hoog.
G
ANODEMODULATIE
Bij de modulatiemethoden, die tot nu toe werden behandeld, werd
de grootte van de anodestroomimpulsen beïnvloed door de spanning
van een der roosters te wijzigingen. Hierbij varieert of alleen de ampli
tude, zoals bij keerroostermodulatie, of de amplitude en de openings
hoek, zoals bij stuurrooster- en schermroostermodulatie. Met de grootte
van de anodestroomimpulsen verandert dan ook de amplitude van de
eerste harmonische van de anodewisselstroom en hierdoor de anodewisselspanning. Daar nu-de anodegelijkspanning een constante waarde
heeft, zal het gedeelte van de anodespanning, dat wordt „uitgestuurd"
door de modulatiespanning, worden beïnvloed. Dit is de reden, waarom
bij de hierboven behandelde modulatiemethoden het rendement vrij
laag is. Immers de instelling van de buis dient hierbij steeds zo te zijn,
dat zonder modulatie de amplituden van de anodewisselstroom en de
anodewisselspanning ongeveer de helft zijn van de waarden, die deze
grootheden bij volle uitsturing (in de zg. „modulatietop”) kunnen
bereiken.
Wanneer nu anodemodulatie wordt toegepast, d.w.z. wanneer door
de modulatiespanning de anodespanning van de buis wordt gevarieerd
(fig. 10), dan moet de instelling van de buis zodanig worden gekozen,
dat de grootte van de anodestroomimpulsen van de anodespanning
afhankelijk is. Bij kleiner worden
van de anodegelijkspanning moet
dus ook de grootte van deze
stroomimpulsen, dus de eerste
o
harmonische van de anodewissel
stroom, kleiner worden. Doordat
nu tevens de anodegelijkspan
II— o >0
---- 0 ning lager wordt, zal het gedeel
o 50 Mod.
te van deze spanning, dat wordt
O o
+Vg2 O O
„uitgestuurd", niet (of althans
slechts weinig) veranderen en hier
-Vg,
ö+Va
door zal het rendement tame
lijk onafhankelijk zijn van de
Fig. 10.
Schakeling voor anodemodulatie.
anodespanning.
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We zullen het prin
Ia
cipe van de anodemodulatie nader verduidelijken
aan de hand van een
geïdealiseerde karakteristiekenbundel,
waarbij
de 7a-Fa-karakteristieken
,B _P
horizontale rechte lij
Va
f------Vam
Vam —*■;
nen zijn en de grens-Vao--------karakteristiek met de
7a-as samenvalt (fig. n Fig. 11. Geïdealiseerde karakteristiekenbundel
een penthode, waarin een belastingslijn is
en 12). De buis wordt van
getekend voor het geval, waarin de amplitude
weer ingesteld volgens van de anodewisselspanning, Pam, kleiner is
klasse C, dus het werk dan de anodegelijkspanning Vao. In dit geval
punt P ligt op de Fa-as. kan geen anodemodulatie worden verkregen.
In fig. 11 is nu voorge
steld de situatie, waar
Ia
bij de amplitude van de
anodewisselspanning,
V*m, kleiner is dan de
anodegelijkspanning Pao*
Met APBC is een belastingslijn aangegeven.
De amplitude van de
O o
Va
■i—Vam^
Vam
anodestroomimpulsen is
dan gelijk aan 7ap en
blijft gelijk aan deze Fig. 12. Als fig. 11, doch nu is Pam groter
waarde wanneer bij een dan Vw (oversturing). Deze situatie is noodconstante grootte van V?m
zakeli)k voor anodemodulatie.
de anodegelijkspanning
Pao wordt gevarieerd, waardoor de belastingslijn APBC naar links of
rechts verschuift. Bij een dergelijke instelling van de buis kan dus geen
modulatie worden verkregen. Dit is echter wel het geval wanneer
de buis overstuurd wordt. Zoals reeds in hfdst. III.J3 werd vermeld, is
in dit geval de amplitude van de anodewisselspanning, Vamt groter
dan de anodegelijkspanning VZQ, waardoor in de geïdealiseerde karak
teristiekenbundel de belastingslijn de vorm aanneemt, die in fig. 12
met APBCOD is aangegeven. We zien, dat in dit geval de anodestroom
nul is op de momenten, waarop de anodespanning zijn minimale
waarde bereikt. De anodestroomimpulsen zijn nu gesplitst in twee
gedeelten.
In fig. 13 zijn voorgesteld de anodespanning, de roosterspanning en
de anodestroom als functie van de tijd. De beide delen, waarin iedere
stroomimpuls is gesplitst, zijn gearceerd weergegeven. Met een reeks
ontwikkeling volgens Fourier kan men nu voor de amplitude van de
eerste harmonische van de anodestroom berekenen:
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^ai =

«S* Vgm (0 — p — sin O — sin p — 4 sin l/z P cos l/z 0) .. (1)

Hierin is 0 de openingshoek en p dat gedeelte van de openings
hoek, gedurende hetwelk de anodespanning negatief is (zie fig. 13).
Verder is 5 de steilheid van de buis en Vgm de amplitude van de
roosterwisselspanning. De hoeken 0 en p zijn resp. vastgelegd door
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VBo
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Fig. 13. Grafieken voor de anodespanning, de roosterspanning en de anodestroom als functie van de tijd bij een overstuurde buis, waarvan de karakteristie
ken geïdealiseerd als recht zijn ondersteld. De anodestroomimpulsen worden
nu „in twee stukken gedeeld", die in de figuur gearceerd zijn aangegeven.
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vergelijking (2) uit hoofdstuk III
en
ft = 2 bgcos

V am

..

Ui

(2)

Is in de anodeketen een kring
opgenomen, waarvan de resonantieweerstand 7?a is, dan is
het verband tussen Vam en 7ai
gegeven door
^am = Ra ^ai • • • •

Vao
Vao = Vam

(o)

Fig. 14. Modulatiekarakteristiek bij
anodemodulatie.
Uit (1), (2) en (3) kan men nu 7ai
berekenen als functie van Vao bij
gegeven waarden van 0, 7?a en Vgm. In een grafiek uitgezet verkrijgt
men hiervoor een lijn, zoals in fig. 14 is getekend. Dit is dus de vorm
van de modulatiekarakteristiek voor anodemodulatie. We zien, dat deze
kromme de gewenste rechte lijn zeer goed benadert; alleen in het onder
ste gedeelte, dus voor kleine waarden van Vzo, is een zekere kromming
aanwezig.
Vergelijking (1) is slechts geldig, wanneer Vao kleiner is dan Vam,
dus zolang het feit, dat iedere anodestroomimpuls in twee gedeelten
wordt gesplitst, blijft bestaan. Is 7ao groter dan Vam, dan blijft, zoals
we reeds hiervoor zagen, de grootte van de anodestroomimpuls onge
wijzigd en de modulatiekarakteristiek krijgt een horizontaal verloop,
zoals in fig. 14 met een stippellijn is aangegeven.
Om het rendement te berekenen dient men eerst de gelijkstroomcomponent (gemiddelde waarde) 7ao te bepalen van een stroom, die als
functie van de tijd een verloop heeft als in het onderste gedeelte van
fig. 13 is weergegeven. Het behulp van de integraalrekening vindt men
hiervoor
7a0 = — S Vgm{sin1l20 — sin1/2 ft — x/2 (ö — ft) cos 0}----- f4)
7Z

Het rendement is nu
V2/al2*a
^ao ^ao

(5)

In fig. 15 is rj weergegeven als functie van Vao voor 0 = 120 °. We
zien, dat inderdaad het rendement hier veel hoger is dan bij modulatie
op één der roosters en bovendien, dat dit slechts weinig afhangt van de
anodespanning.
De hierboven weergegeven theorie is natuurlijk niet geheel in
overeenstemming met de werkelijkheid, daar we van geïdealiseerde
rechte karakteristieken zijn uitgegaan. Doordat de karakteristieken een
zekere kromming vertonen en de grenskarakteristiek niet met de 7a-as
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samenvalt, zullen, wanneer
Vao kleiner dan Vam wordt,
niet „plotseling" de anodetweeën
stroomimpulsen in
worden gedeeld, doch voordat
dit ogenblik wordt bereikt,
treedt een „inzadeling” op,
die steeds dieper wordt (zie
de figuren 7 en 8 uit hfdst.
vao
III). Het blijkt echter, dat de
Vao = Vam
theorie, waarbij geïdealiseer
Fig. 15. Kromme, aangevende het rende de karakteristieken worden
ment als functie van de anodespanning ondersteld, een voor de mees
te gevallen voldoend nauw
bij een overstuurde zendbuis.
keurige indruk van de werke
lijkheid geeft.
Anodemodulatie wordt vooral daar toegepast, waar een hoog rende
ment en een goede kwaliteit van de modulatie worden geëist. Als be
zwaar tegen deze modulatiemethode kan worden aangevoerd, dat de
bron van de modulerende spanning een aanzienlijk vermogen moet
leveren, nl. bij een modulatiediepte van 100 % de helft van het opgeno
men anodegelijkstroomvermogen. De eindbuis van de modulatieversterker moet daarom van ongeveer dezelfde vermogensklasse zijn als
de te moduleren buis. Een zender, waarbij anodemodulatie in de laatste
trap wordt toegepast, heeft dus het nadeel van een grote modulatie versterker.
Zoals een nadere beschouwing van vergelijking (4) kan aantonen, is de
anodegelijkstroom ongeveer evenredig met de anodegelijkspanning. Dit
betekent, dat de te moduleren buis een vrijwel constante belastingsweerstand vormt voor de modulatieversterker. Ook in dit opzicht steekt de
anodemodulatie dus gunstig af bij verscheidene andere modulatie methoden, waar de modulatieversterker door een niet-constante weer
stand wordt belast, wat een oorzaak van distorsie kan zijn.
Wanneer anodemodulatie wordt toegepast op een penthode, heeft
men rekening te houden met het feit, dat een verlaging van de anodespanning bij constante schermroosterspanning steeds gepaard gaat
met een vergroting van de schermroosterstroom. Het is dan ook meestal
zo, dat de instelling voor anodemodulatie bij een penthode begrensd
wordt door de maximaal toelaatbare schermroosterdissipatie. Hierna
zal nog worden besproken, hoe men hierin verbetering kan brengen
(zie onder H.).
De oudste practische uitvoeringsvorm van de anodemodulatie is
de „Heising-modulatie” (fig. 16). Hierbij is de te moduleren buis Bx
(wat meestal de zendereindbuis is) parallel geschakeld met de eindbuis
van de modulatieversterker, B2. De anodestroom van beide buizen
vloeit door de smoorspoel S2. B2 en S2 vormen dus een laagfrequentversterker met smoorspoelkoppeling (zie Deel 2, hfdst. V.B.2) en op
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de anode van B2 wordt een laagfrequente wisselspanning verkregen, die
via de smoorspoel
aan de anode van de hoogfrequentbuis Bl wordt
toegevoerd. De buis B2 is natuurlijk volgens klasse A ingesteld, daar
een zo goed mogelijk onvervormde versterking van de modulatiespanning moet worden verkregen. Nu is bij een op deze wijze ingestelde
buis de amplitude van de anodewisselspanning steeds kleiner dan de
anodegelijkspanning. Hierdoor is het niet mogelijk, met een schakeling
volgens fig. 16 een modulatiediepte van ioo % te bereiken; immers
hiervoor moet de anodespanning tot nul kunnen dalen. Wil men toch
een dergelijke grote modulatiediepte kunnen bereiken, dan kan men
twee methoden toepassen. De eerste weg is om de anodegelijkspanning
van de modulatorbuis Bx te verlagen zonder de anodewisselspanning
van deze buis te verkleinen. Dit kan bv. gebeuren door in serie met de
smoorspoel Sx een parallelschakeling op te nemen van een weerstand
en een condensator (fig. 17). Door het spanningsverlies over de weer
stand is de anodegelijkspanning van Bx lager dan die van B2, terwijl de
condensator een zo grote capaciteit dient te hebben, dat de reactantie
hiervan voor laagfrequente wisselspanningen te verwaarlozen is, zodat
de laagfrequente anodewisselspanningen van beide buizen gelijk zijn.
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Fig. 16. Schakeling voor Heising-modulatie. Bx. zendereindbuis; B2. eindbuis
van de modulatieversterker; Sx. h.f.-smoorspoel; S2. l.f.-smoorspoel.

Fig. 17. Door de weerstand R en de condensator C kan bij Heising-modulatie
een grotere modulatiediepte worden bereikt.
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Bij een andere methode, waarvan het schema in fig. 18 is weergegeven,
wordt de anodewisselspanning van Bi groter gemaakt dan die van B2,
doordat de anode van de laatstgenoemde buis met een aftakking op de
smoorspoel S2 is verbonden. Deze smoorspoel doet dus dan dienst
als autotransformator.
Aan de smoorspoel S2 worden hoge eisen gesteld. De coëfficiënt
van zelfinductie moet groot zijn, terwijl een grote gelijkstroom door
deze spoel vloeit. Bij grote zenders kan deze smoorspoel daarom aan
zienlijke afmetingen hebben.
Het totaalrendement van de beide buizen is vrij laag, ondanks het
feit, dat de te moduleren buis Bx een hoog rendement heeft. De modulatorbuis B2 is immers volgens klasse A ingesteld en heeft dus theo
retisch een rendement van slechts 50 %, terwijl dit in de practijk niet
veel meer dan 40 % bedraagt. Het totaal rendement van de beide
buizen bedraagt in de practijk ongeveer 33 % zonder modulatie en on
geveer 50 % bij een modulatiediepte van 100 %.
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Fig. 18. Ook door de smoorpoel S2 als autotransformator uit te voeren kan
bij Heising-modulatie een grotere modulatiediepte worden verkregen.
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Fig. 19. Schakeling voor anodemodulatie, waarbij de eindtrap van de modulatieversterker uit twee in balans geschakelde buizen bestaat.
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Een aanzienlijk hoger rende
ment kan worden verkregen, wan
o
neer als modulator twee in ba
, o o
-/ o o
lans geschakelde buizen worden
7“ O o
o o
o o
o o
o
gebruikt, die volgens klasse B
o o
o
o
zijn ingesteld, zoals in fig. 19 is
l—^ t
geschetst. De schakeling van de
V9
B
transformator T is hier zodanig
aangegeven, dat in de secun
daire wikkeling geen gelijkstroom
o
vloeit, zodat in de kern geen geo
lijkstroommagnetisatie optreedt.
o o
(De gelijkstromen in de beide
helften van de primaire wikke
l-Vg 4ling geven tezamen geen aanlei
ding tot gelijkstroommagnetisaFig. 20.
tie.) Om de vervorming in de
Schakeling voor seriemodulatie.
modulatietrap (B2 en B3) nog te
verminderen, kan men tegenkoppeling toepassen (zie Deel 2, hfdst. V.B.7). Hierdoor kan tevens het
rendement nog worden verhoogd, omdat men nu de buizen kan in
stellen op een kleinere ruststroom dan zonder tegenkoppeling het geval
zou zijn. De grotere vervorming, die hierdoor ontstaat, wordt nl. door
de tegenkoppeling grotendeels gecompenseerd. Het totaal-rendement,
dat op deze wijze kan worden verkregen, bedraagt ongeveer 72 %
zonder modulatie en ongeveer 64 % bij een modulatiediepte van 100 %.
Een andere uitvoeringsvorm van anodemodulatie is de zg. seriemodulatie. Hierbij zijn de te moduleren h.f.-buis en de modulatorbuis
in serie geschakeld (fig. 20). De totale anodespanning wordt dus ver
deeld over de beide buizen; vloeit in de modulatorbuis B2 geen stroom,
dan staat op de h.f.-buis Bx geen spanning. Daar de negatieve roostergelijkspanning van B^ constant moet blijven, moet een speciaal voedingsapparaat aanwezig zijn, dat in zijn geheel tegen aarde dezelfde spanning
heeft (gelijk- en wisselspanning) als de anode van B2. Evenals bij de
Heising-modulatie geldt hier, dat de anodespanning van B1 lager
dient te zijn dan die van B2. Het totaal-rendement is hier iets hoger
dan bij Heising-modulatie, omdat de smoorspoel, die steeds extra
verliezen veroorzaakt, ontbreekt. Het rendement, dat met seriemodulatie kan worden bereikt, bedraagt ongeveer 34 % zonder modulatie
en 54 % bij een modulatiediepte van 100 %.
Een groot bezwaar tegen de toepassing van seriemodulatie is het
feit, dat de gloeidraad van de h.f.-buis een hoge spanning tegen aarde
heeft, hetgeen de gloeidraadvoeding ingewikkeld en duur maa .
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H
GECOMBINEERDE MODULATIEMETHODEN
Bij de behandeling van de keerroostermodulatie en de anodemodulatie
vermeldden wij reeds, dat hierbij rekening moet worden gehouden met
een mogelijke te grote waarde van de schermroosterdissipatie. De
oorzaak hiervan is het feit, dat de keerroosterspanning en de anodespanning uitsluitend invloed hebben op de verdeling van de kathodestroom
over schermrooster en anode en niet op de grootte van de kathode
stroom zelf, die bepaald wordt door de stuurrooster- en de schermroosterspanning. Daarom gaat zowel bij keerroostermodulatie als bij
anodemodulatie een afname van de anodestroom steeds gepaard met
een toename van de schermroosterstroom met als nadelig gevolg een
hoge schermroosterdissipatie. Wil men hierin verbetering brengen,
dan moet men de schakeling zodanig inrichten, dat de modulerende
spanning tevens de kathodestroom beïnvloedt, hetzij door middel van
het stuurrooster, het schermrooster of beide, en wel zodanig, dat met
een afname van de anodestroom tevens de kathodestroom afneemt.
Dit kan bv. gebeuren door het gebruik van twee transformatoren. In
fig. 21 is als voorbeeld het schema aangegeven van een modulatietrap,
waarbij tegelijk zowel op het stuurrooster als op de anode wordt ge
moduleerd. Door een geschikte keuze van de beide transformatoren
kan op deze wijze een voldoend rechte modulatiekarakteristiek worden
bereikt. Doch juist de noodzakelijkheid, dat twee transformatoren
moeten worden gebruikt, is een bezwaar tegen deze modulatiemethode.
Aan deze transformatoren wordt nl. de eis gesteld, dat de secundaire
spanningen voor alle in aanmerking komende frequenties een con
stante verhouding moeten bezitten en in fase moeten zijn. Dit stelt
zeer bijzondere eisen aan de transformatoren.
In plaats van de anodemodulatie te combineren met modulatie op
stuurrooster of schermrooster kan men ook modulatie op de voorgaande
buis toepassen, waarvan in fig. 22 een voorbeeld is geschetst.
Tot de methoden van gecombineerde modulatie dient men eigenlijk
ook te rekenen de kathodemodulatie (fig. 23). Immers een variatie van de
kathodespanning heeft op de anodestroom eenzelfde effect als een ge
lijktijdige variatie van de rooster- en anodespanning. Doordat echter
de roosterspanning een belangrijk grotere invloed op de anodestroom
heeft dan de anodespanning, verschilt deze modulatiemethode slechts
weinig van de stuurroostermodulatie. Het belangrijkste verschil bestaat
wel hierin, dat bij kathodemodulatie de bron van de modulerende span
ning een tamelijk groot vermogen moet leveren in verband met de gerin
ge weerstand van het kathodecircuit. Om deze reden wordt kathode
modulatie zelden toegepast.
Een eenvoudige vorm van een gecombineerde modulatiemethode,
die wel bij kleine zendbuizen wordt toegepast, is die, waarbij de hulp-
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modulatiespanning wordt verkregen door een weerstand in de voedingsleiding van de desbetreffende electrode. Schakelt men bv. een weer
stand in de schermroosterleiding (fig. 24), dan zal bij anodemodulatie
tevens een modulatiespanning op het schermrooster ontstaan, en wel in
de juiste fase. Immers bij dalende anodespanning neemt de schermroosterstroom toe, dus daalt ook de schermroosterspanning. Uiteraard
is de verhouding tussen deze beide spanningsvariaties afhankelijk
van het verloop van de schermroosterstroom als functie van de anode
spanning. Meestal is dit verband niet lineair, zodat de schermroosterwisselspanning t.o.v. de l.f.-anodewisselspanning een zekere vervorming
zal vertonen, wat ook distorsie in de verkregen modulatie tot gevolg
heeft.
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Op de boven beschreven wijze kan men ook keerroostermodulatie
combineren met schermroostermodulatie door het plaatsen van een
weerstand in de schermroosterleiding. Ook stuurroostermodulatie
kan worden verkregen door in de stuurroosterleiding een weerstand
op te nemen.
I
ENKELE BIJZONDERE MOD ULATIE METHODEN
In dit gedeelte willen wij nog een beschrijving geven van een twee
tal modulatiemethoden, die men niet tot één der in het voorgaande
beschreven systemen kan rekenen.
1. Het TermansWoodyardssysteem
Een dezer methoden is het Terman-Woodyard-systeem. De opzet
hiervan komt in verschillende opzichten overeen met de versterkingsmethode volgens Doherty (zie hfdst. III.H). Ook hierbij zijn dus twee
buizen parallel geschakeld. Terwijl echter bij het Doherty-systeem één
der buizen volgens klasse B en de andere volgens klasse C is ingesteld,
zijn bij de modulatiemethode volgens Terman-Woodyard de beide
buizen ingesteld in klasse C. Aan de roosters van de beide buizen wordt
nu een ongemoduleerde draaggolf toegevoerd, terwijl de modulatie
geschiedt als stuurroostermodulatie in beide buizen. De ene buis is
weer zodanig ingesteld, dat deze het maximum vermogen levert, wanneer
geen modulatie plaats vindt, terwijl de andere buis in werking komt
gedurende die tijden, waarop bij modulatie de amplitude groter is dan
die van de ongemoduleerde draaggolf.
Het rendement bij deze modulatiemethode is zeer hoog; in onge
moduleerde toestand kan een rendement van ongeveer 73 % worden
bereikt, terwijl het rendement bij een modulatiediepte van 100 %
ongeveer 66 % kan bedragen. Het bezwaar tegen de modulatiemethode
volgens Terman-Woodyard is echter/het feit, dat de optredende ver
vorming steeds tamelijk groot is. Ter compensatie hiervan moet steeds
tegenkoppeling worden aangebracht. Evenals bij het Doherty-systeem
voor versterking vereist een zender, die is ingericht met het modulatiesysteem volgens Terman-Woodyard een grote routine van het be
dienende personeel. Het wordt dan ook niet veel toegepast.
2. Dc methode volgens Chireix
Een andere bijzondere modulatiemethode is het modulatiesysteem
volgens Chireix. De grondslag hiervan blijkt uit fig. 25. De wissel
spanning, die wordt geleverd door de kristaloscillator KO wordt
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toegevoerd aan een zg. balansmodulator. Een dergelijk type modu
lator wordt veel gebruikt bij de draaggolftelefonie; voor een nadere
beschrijving hiervan verwijzen we dan ook naar Deel 5. De voor
naamste bijzonderheid hiervan is, dat bij het modulatieproces de
draaggolf wordt onderdrukt, zodat alleen de zijbanden als uitgangsspanning beschikbaar zijn. De beide zijbanden worden nu door twee
fasedraaiende netwerken gevoerd, waarvan de ingangsklemmen zijn
parallel geschakeld en waarin deze zijbanden een faseverschuiving van
90° ondergaan en wel in het ene netwerk voorijlend en in het andere
naijlend. Aan de uitgangsspanningen van deze fasedraaiende netwerken
wordt nu de draaggolf weer toegevoegd. In fig. 26 zijn de draaggolf
en de zijbanden, zoals die tezamen de spanningen Va en Vb vormen,
als vectoren voorgesteld. Uit deze figuur blijkt, dat in wezen twee in
fase gemoduleerde spanningen zijn gevormd (zie Deel 2, hfdst. II.C.3
en 4). Deze spanningen worden nu versterkt in twee versterkers,
waarin de buizen zonder bezwaar volgens klasse C kunnen worden ingesteld, immers de amplitude van de te versterken wisselspanningen
V»
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♦ 90*
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Fig. 25. Principe van de modulatiemethode volgens Chireix. KO. kristaloscillator; BM.balansmodulator; FN. fasedraaiende netwerken; S. scheidingstrappen; V. versterkers; Vu. uitgangsspanning.

Vb

■*v«

/
Va

vb

Vb

k
Fig. 26. Vectorvoorstelling
van de beide in de versterkers
V uit fig. 25 versterkte wissel
spanningen. D. draaggolf; Zlf
Z2, Z/, Zo', zijbanden.
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Fig 27.
a. Vectorvoorstelling van de beide delen,
waaruit bij de modulatiemethode volgens
Chireix de uitgangsspanning Vu wordt
samengesteld, b. Vectorvoorstelling van de
uitgangsspanning Vu, die in amplitude
is gemoduleerd. De vectoren Va en Vb
variëren in grootte, doch niet in richting.
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varieert vrijwel niet. Hierdoor kan deze versterking met een maximaal
rendement plaats vinden. Achter één dezer versterkers wordt nu een
fasedraaiend netwerk aangebracht, waardoor de desbetreffende span
ning een fasedraaiing over een bepaalde hoek 7? ondergaat. De beide
zo verkregen spanningen worden nu weer samengevoegd, waardoor
het vectorbeeld van fig. 27 ontstaat. Zoals uit deze figuur blijkt, wordt
weer een in amplitude gemoduleerde wisselspanning verkregen.
Bij de modulatiemethode volgens Chireix kan een zeer hoog rende
ment worden verkregen door het feit, dat de voornaamste versterkbuizen volgens klasse C kunnen worden ingesteld. Het bezwaar tegen
deze methode is echter het feit, dat het afregelen van de zender
moeilijk is en hiervoor verschillende speciale contróle-apparaten
nodig zijn.

J
DE MODULATIEVERSTERKER
De modulatieversterkers, met behulp waarvan de modulerende span
ning tot de vereiste waarde wordt versterkt, zijn in wezen normale
laagfrequentversterkers. Afhankelijk van de aard van de zender en van
de gebruikte modulatiemethode komen echter zeer verschillende uit
voeringsvormen voor. Bij stuurrooster- en keerroostermodulatie en
tot op zekere hoogte ook bij schermroostermodulatie zijn de modulatie
versterkers in de eerste plaats spanningsversterkers. Bij anodemodulatie
daarentegen moet de eindtrap van deze versterker ook een zeker
vermogen leveren.
de beschikbare l.f.-spanning en van de benodigde uitgangsspanning,
De benodigde versterking hangt natuurlijk af van de grootte van
resp. het benodigde uitgangsvermogen. Bij kleine installaties wordt
meestal de microfoon direct op de modulatieversterker aangesloten.
Hierbij worden doorgaans koolmicrofoons of electrodynamische
microfoons gebruikt, een enkele keer ook wel piëzo-electrische kristalmicrofoons. De koolmicrofoon kan een vrij grote wisselspanning leveren,
die met behulp van een transformator gemakkelijk tot 5 k 10 V kan
worden opgevoerd. Bij een electrodynamische microfoon daarentegen
bedraagt deze spanning slechts ongeveer 40 k 50 mV. De uitgangs
spanning van de kristalmicrofoon ligt tussen die van de beide vorige
typen in. De geluidskwaliteit is bij een koolmicrofoon belangrijk
slechter dan bij de beide andere genoemde types. Een bezwaar tegen de
kristalmicrofoon is, dat deze zeer kwetsbaar is.
Bij grote omroepzenders wordt de microfoonspanning steeds eerst
versterkt in een microfoonversterker tot een bepaalde waarde. Dit zg.
lijnniveau bedraagt in Europa meestal 1,55 V op een weerstand van
500 Q; dit is dus ongeveer een vermogen van 5 mW. Deze spanning
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wordt dan via een kabel aan de modulatieversterker toegevoerd. Bij
een 100 kW zender met anodemodulatie is het vermogen, dat de eindtrap van de modulatieversterker moet kunnen leveren, eveneens onge
veer 100 kW. De energieversterking in deze versterker bedraagt dus
ongeveer 20 X ioG of 73 dB.
Aan de vervorming in een modulatieversterker voor een grote zender
worden steeds zeer hoge eisen gesteld. Deze mag doorgaans niet meer
dan 1 % bedragen. Ook moet de frequentiekarakteristiek steeds een bij
zonder vlak verloop hebben. Meestal wordt geëist, dat een frequentie band van 30 tot 10 000 Hz zo gelijkmatig wordt versterkt, dat tussen
de versterking voor de verschillende frequenties geen grotere af
wijking dan 1 dB voorkomt. Voor een uiteenzetting betreffende de
eisen, die hierdoor aan de buizen en de andere onderdelen worden ge
steld, verwijzen we naar Deel 2, hfdst. V.B.
In grote zenders wordt de modulatieversterker practisch altijd van
tegenkoppeling voorzien, waardoor de distorsie wordt verminderd en
ook de frequentiekarakteristiek een vlakker verloop verkrijgt (zie Deel 2,
hfdst. V.B.7).
In sommige gevallen wordt ook wel een parallelschakeling gebruikt
van een aantal versterkers, die ieder slechts in een bepaald frequentie gebied behoeven te werken. Zo kan men het gebied van 30 tot 10 000
Hz bv. verdelen in 30 tot 200 Hz, 200 tot 1400 Hz en 1400 tot 10 000 Hz.
De problemen, die de tegenkoppeling stelt, worden door deze betrekke
lijk kleine frequentiegebieden aanmerkelijk vereenvoudigd, terwijl ook
de eisen, die aan eventuele transformatoren worden gesteld, minder
zwaar zijn.
Soms kan ook tegenkoppeling over de gehele zender worden toe
gepast, doordat op de uitgangsspanning van de zender een lineaire
detector (diode) wordt aangesloten en de hiermede verkregen In
spanning naar de ingangszijde van de modulator wordt gevoerd.
Bijzondere problemen ontstaan vaak bij het ontwerp van de trans
formatoren voor modulatieversterkers. Enerzijds moeten deze voldoen
aan hoge eisen met betrekking tot het over te brengen frequentiegebied
en de toelaatbare distorsie (door magnetische verzadiging van de kern),
terwijl anderzijds het grote over te brengen vermogen de ontwerper
dwingt om grote afmetingen te kiezen en bijzondere maatregelen te
nemen voor de koeling. In deze eisen is vaak een tegenstrijdigheid aan
wezig. Zo kan het voor een goede koeling nodig zijn, dat de spoelen
in enige gedeelten worden onderverdeeld; hierdoor wordt echter de
spreidingszelfinductie groot, wat een ongunstige invloed heeft op de
overdracht der hoge tonen.
In de meeste gevallen wordt oliekoeling toegepast, evenals bij
sterkstroomtransformatoren; tussen de wikkelingen worden dan koelkanalen aangebracht, waardoor ook het probleem van de spreidings
zelfinductie weer moeilijker wordt. De magnetische verzadiging van
de kern kan gering worden gehouden door in de kern een luchtspleet
aan te brengen. Een andere methode is, om de anodegelijkstroom van
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de modulatorbuis niet door de transformator, doch door een smoorspoel te leiden. Bij transformatoren, die in balansschakelingen moeten
worden gebruikt, moet nog bijzondere zorg worden besteed aan de
symmetrie. Vaak worden hiertoe tussen de wikkelingen schermen
aangebracht ter vermijding van capacitieve koppeling tussen de wikke
lingen; het blijkt n.1., dat deze capacitieve koppeling vaak meer
nog dan de gewenste magnetische koppeling de oorzaak van onsymmetrie is.
K
FREQUENTIEMODULATIE
Zoals reeds in Deel 2, hfdst. II.C.3 werd uiteengezet, blijft bij
deze modulatiemethode de amplitude van de uitgezonden trilling
constant, doch varieert de frequentie periodiek om een bepaalde gemiddelde waarde.
Een van de voordelen van frequentiemodulatie t.o.v. amplitudemodulatie (in het vervolg af te korten tot resp. FM en AM) is, dat hierbij
de mogelijkheid bestaat om de invloed van storingen belangrijk te ver
minderen. Hiervoor moet echter aan twee voorwaarden zijn voldaan.
Ten eerste moet de zg. frequentiezwaai, d.i. de maximale afwijking
tussen de momentele frequentie en de centrale frequentie, groter zijn
dan de hoogste over te brengen modulatiefrequentie en verder moet in
de ontvanger een systeem voor amplitudebegrenzing zijn aangebracht.
Om de eerste reden is het met voordeel toepassen van FM beperkt tot
het gebied der korte golven. (Zie ook Deel 5.)
We zullen in deze paragraaf enkele methoden beschrijven, waarop
in de practijk FM wordt verkregen.
1. Condensatormicrofoon
De meest eenvoudige methode is wel die, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een condensatormicrofoon. Dit is in wezen een condensator,
waarvan de capaciteit periodiek wordt gewijzigd door de geluidstrillingen. Wordt een dergelijke microfoon parallel aan een oscillatorkring aangesloten, dan zal ook de afstemming van deze kring periodieke
variaties ondergaan, evenals de frequentie van de opgewekte wissel
spanning. Daar de frequentie omgekeerd evenredig is met de wortel
uit de capaciteit, zal hier alleen dan bij benadering lineaire modulatie
worden verkregen, indien de relatieve capaciteitsvariatie klein
is, waarbij dus ook slechts een kleine frequentiezwaai wordt
verkregen.
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2. Frcqucnticmodulatie met een reactantiebuis
Een andere vrij eenvoudige methode is die, waarbij wordt gebruik
gemaakt van een reactantiebuis 1, Men duidt deze methode wel aan
als het Crosby-systeem. Onder een reactantiebuis verstaat men een buis
in een zodanige schakeling, dat de anode-kathode-impedantie een
belangrijke reactieve component bevat. In fig. 28 is een schema voor
een dergelijke reactantiebuis, aangesloten aan een oscillatorkring, weer-
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Fig. 28. Schakeling voor frequentiemodulatie met
een reactantiebuis met capacitieve anode-impedantie.
Bx. oscillatorbuis; B2. reactantiebuis; Lk Ck- oscillatorkring.
gegeven. Indien de reactantie van de condensator C groot is t.o.v. de
weerstand R, zal de stroom, die door de serieschakeling van deze
elementen vloeit, practisch gelijk zijn aan
1 — ea X j co Cf
waarin ea de anodewisselspanning van de beide buizen is. De spanning
op de weerstand R, dat is dus de roosterwisselspanning van de reac
tantiebuis B2, bedraagt
eg = ez X j 00 C Rf
zodat de anodewisselstroom van B2 ongeveer gelijk zal zijn aan
za — S Cg — 63 X ] co C R S.
De anode-impedantie van de buis B2 zal dus bedragen
«a
1 ia

1

jco CR S..............

(6)

Deze vertegenwoordigt dus een schijnbare capaciteit
C = CRSf .................

(7)

die blijkbaar afhankelijk is van de steilheid 5 van de buis B2. Deze
1 Zie ook: TH. J. WEIJERS, Frequentiemodulatie. Philips Techn. Tijdschr. 8
(1946) blz. 42.
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capaciteit C' staat parallel aan de capaciteit Ck van de oscillatorkring.
Varieert men de steilheid S, dan zal C', dus ook de oscillatorfrequentie,
worden gevarieerd. De steilheidsvariatie kan bv. geschieden, zoals in
fig. 28 is geschetst, door aan het keerrooster een laagfrequente wissel
spanning toe te voeren. (Ook modulatie door variatie van de stuurroosterspanning of van de anodespanning van de reactiebuis wordt
in de practijk toegepast.)
De totale kringcapaciteit bedraagt nu
Ct = Ck + C',
en daar de frequentie, waarop de oscillatorkring is afgestemd, omge
keerd evenredig is met \/Ct, is deze recht evenredig met

v'Ct

Vck+c

VCk + CRS*

waarvoor, wanneer C' klein is t.o.v. Ck, bij benadering kan worden
geschreven
I
_ 1
. (8)

vct

VCk i1

'■SN-

De frequentievariatie, die door een verandering van de steilheid kan
worden verkregen, is dus evenredig met deze steilheidsvariatie. Voor
een lineair verband tussen de frequentie en de modulerende spanning
is het noodzakelijk, dat de steilheid evenredig is met de modulerende
spanning, dus bij het in fig. 28 voorgestelde schema met de keerroosterspanning. Een plaats op de /a-Vg3-karakteristiek, waar dit in
een zo goed mogelijke mate het geval is, kan worden gevonden door
variatie van Vg3.
In fig. 29 is een andere schakeling voor een reactantiebuis geschetst.
Hierbij zijn de weerstand R en de condensator C zodanig gekozen, dat
R groot is t.o.v. de reactantie

. (Cx is een blokkeringscondensator

voor de anodegelijkspanning; de reactantie hiervan is klein t.o.v. R.)
Bij een anodewisselspanning ea is nu de stroom door de serieschakeling
van R en C
i = eJR,
zodat de roosterwisselspanning van de buis gelijk is aan
*g =

jco CR

en de anodewisselstroom
iz = Seg = S
p.
ë
jcoCR
De schijnbare reactantie van de buis is nu
ea
CR
7

(9)
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Deze vertegenwoordigt dus een
schijnbare zelfinductiecoëfficiënt
CR
(10)
5 *
Deze „schijnbare spoel" wordt parallel geschakeld met de kringspoel
Lk, zodat de totale zelfinductie
coëfficiënt wordt
LkL'
.
'
ik + L"

?•

L'

De oscillatorfrequentie is omge
keerd evenredig met -y/Lt, dus recht
evenredig met
I

I

~~ I Lk ' L
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Fig. 29.
Schakeling voor een
reactantiebuis met inductieve
anode-impedantie;
LkCk- oscillatorkring;
Cx. blokkeringscondensator
met grote capaciteit.

I f

VL t
waarvoor, wanneer L' groot is t.o.v. Lk, bij benadering kan worden
geschreven
LkS )•
I
I
(‘ + ,,’L') ,JLt (

1 + V2 £ ^

.

(ll)

V Lt
V Lk
Ook hier is dus de frequentievariatie evenredig met de steilheidsvariatie en is het voor een lineaire frequentiemodulatie nodig, dat de
steilheid lineair afhankelijk is van de modulerende spanning.
Daar de frequentie van een in frequentie gemoduleerde oscillator
niet constant is, kan hierbij natuurlijk geen stabilisatie met behulp
van een kwartskristal worden toegepast. Toch is het zeer vaak gewenst,
maatregelen te nemen om de gemiddelde frequentie van de in fre
quentie gemoduleerde spanning zo goed mogelijk constant te houden.
In fig. 30 is een methode geschetst, die hiertoe vaak wordt gevolgd.
De oscillator O is voorzien van een reactantiebuis RB, waaraan de mo
dulerende spanning wordt toegevoerd. De door O geleverde wissel
spanning wordt, tezamen met die van een kristaloscillator KO, aan een
mengbuis M toegevoerd, waaruit een wisselspanning wordt verkregen,
waarvan de frequentie gelijk is aan het verschil van de frequenties van
O en KO. Deze laatste wisselspanning, die natuurlijk ook in frequentie
is gemoduleerd, wordt in de versterker V versterkt en toegevoerd aan
de frequentiedetector (discriminator) D. De inrichting hiervan is ge
lijk aan die, welke in ontvangtoestellen voor FM worden gebruikt
(zie Deel 3, hfdst. V.7). Door D wordt nu een spanning geleverd, be
staande uit een wisselspanning, die ontstaat door de FM en een gelijk
spanning, die afhankelijk is van de gemiddelde waarde van de frequentie.
De discriminator D wordt nu zodanig ingesteld, dat deze gelijkspan
ning nul is wanneer de gemiddelde frequentie gelijk is aan de gewenste
waarde. Vertoont de gemiddelde frequentie een afwijking van de gewenste
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waarde, dan levert D dus een gelijkspanning, die positief of negatief is,
afhankelijk van de richting, waarin de frequentie-afwijking plaats
heeft. Deze gelijkspanning wordt nu via het filter F toegevoerd aan een
frequentieregelinrichting FR, met behulp waarvan de frequentie van
de oscillator O zodanig wordt beïnvloed, dat de afwijking, die de ge
middelde frequentie vertoont t.o.v. de gewenste waarde, wordt ver
kleind. Dit frequentieregelmechanisme kan bv. bestaan uit een variabele
condensator, waarvan de as door een kleine electromotor wordt ge
draaid. Ook een reactantiebuis kan hiervoor toepassing vinden; even
tueel kan voor de modulatie en de frequentiestabilisatie één enkele
reactantiebuis worden gebruikt. Volgens een andere methode wordt de
zelfinductiecoëfficiënt van de oscillatorspoel gewijzigd, doordat deze
is gewikkeld op een kern van een ferromagnetisch materiaal, waarvan
de magnetische permeabiliteit wordt beïnvloed door een gelijkstroommagnetisatie, die wordt teweeggebracht met behulp van een tweede
op deze kern gewikkelde spoel.
Bij een frequentieregeling volgens fig.
RB
30 kan een afwijking
van de gemiddelde
frequentie van de ge
wenste waarde nooit
volkomen worden ge
compenseerd. Immers
in dit geval zou de
door de discriminator
D geleverde gelijkFig. 30. Schakeling voor stabilisatie van de spanning nul zijn, tercentrale frequentie van een in frequentie gemodu wijl juist een zekere
leerde wisselspanning; O. oscillator; RB. reac
tantiebuis; FR. frequentieregelmechanisme; KO. gelijkspanning voor de
kristalosciilator; M. mengbuis; V. versterker; D. frequentieregeling no
discriminator; F. laagdoorlatend filter.
dig is. Bedraagt de
gelijkspanning, die de
discriminator D levert, a volt per kHz en de frequentievariatie, die het
regelorgaan FR veroorzaakt, b kHz per volt, dan is, zoals men ge
makkelijk inziet, de mate, waarin een frequentie-afwijking wordt ge
reduceerd, gegeven door het getal a X 6. Voor een grote frequentiestabiliteit is het dus gewenst, zowel a als b groot te maken.
Mod.

FR

KO

Terwijl bij de frequentiemodulatiemethode met een reactantiebuis
direct frequentiemodulatie wordt verkregen, waarbij dus de verkregen
frequentiezwaai evenredig is met de modulerende spanning en onaf
hankelijk is van de frequentie van deze laatstgenoemde spanning,
wordt bij sommige andere methoden fasemodulatie tot stand gebracht
(zie Deel 2, hfdst. II.C.4). Hierbij is de modulatie-index onafhankelijk
van de frequentie van de modulerende spanning. De frequentiezwaai
is dan evenredig met deze laatste frequentie. Door middel van een een-
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voudig correctienetwerk kan echter worden verkregen, dat toch de
frequentiezwaai onafhankelijk van de modulatiefrequentie is.
Het voordeel van de hier bedoelde modulatiemethoden is, dat men
een oscillator kan gebruiken, waarvan de frequentie door een kristal
is gestabiliseerd, zodat een schakeling voor frequentiestabilisatie, zoals
in fig. 30 is geschetst, niet nodig is.
3. Fasemodulatie met een reactantiebuis
In fig. 31 is een schakeling voor fasemodulatie weergegeven, waar
bij weer een reactantiebuis is toegepast. De buis Bi is geschakeld als
versterkbuis, waartoe in de anodeketen een trillingskring L C is opge
nomen. Tussen de punten a en b wordt een wisselspanning toege
voerd, die dcor een kristaloscillator wordt geleverd. Parallel met de
anodekring is de reactantiebuis B2 geschakeld. Doordat de vervangingsreactantie van deze buis door de modulerende spanning periodiek
wordt gewijzigd, ondergaat ook
de afstemfrequentie van de
anodekring variaties. Het ge
B,
volg hiervan is, dat tussen de
roosterwisselspanning en de
anodewisselspanning een perio
diek wisselende faseverschuiving ontstaat. Is dus de eerst
genoemde spanning voor te
stellen door

H\

Vg = Vgm sin co01,

• T?t

dan zal de formule voor de
anodewisselspanning luiden
Va =
= vzm sin (co01 + (pm sin p t).

Ia.

T:

O o
O °Mod.
O o
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|-Vg3

Fig. 31. Fasemodulatie met behulp van
Hierin is
de amplitude
een reactantiebuis;
Bt. versterkbuis;
van de „fasezwaai" en p de cirBo. reactantiebuis;
kelfrequentie van de module
RiCv correctiefilter.
rende spanning. Daar de mo
mentele frequentie gelijk is aan
de afgeleide van de fase (zie Deel 2, hfdst. II.C.3), bedraagt deze hier
wmom = wo + ^m P cos P *

(12)

De momentele frequentie ondergaat dus een sinusoïdale variatie met
een amplitude
(13)
— 9?m P
Deze amplitude is blijkbaar evenredig met de frequentie van de
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modulerende spanning. Teneinde te verkrijgen, dat de frequentiezwaai
onafhankelijk is van de modulatiefrequentie, voert men de modulerende
spanning toe via een netwerk, dat bv., zoals in fig. 31 is aangegeven,
kan bestaan uit een weerstand 1 en een condensator Cv waardoor de
aan de buis toegevoerde spanning ongeveer omgekeerd evenredig is
met de modulatiefrequentie.
I.? ^ §eval wordt dus een frequentiezwaai verkregen, die onafhan
kelijk is van de modulatiefrequentie. Dikwijls wenst men echter de
frequentiemodulatie juist zodanig tot stand te brengen, dat voor de
hogere modulatiefrequenties de frequentiezwaai groter is dan bij de
lagere. De bedoeling hiervan is de invloed van het geruis te verminderen.
In tegenstelling tot de amplitudemodulatie, waar het spectrum van de
ruisspanningen gelijkmatig over het gehele frequentiegebied is verdeeld,
is bij FM de spectrale verdeling van de ruisspanningen zodanig, dat
deze bij de hogere modulatiefrequenties het sterkst is (zie Deel 5).
Een vergroting van de frequentiezwaai bij de hogere modulatie
frequenties, waardoor de verhouding van de signaalspanning tot het
geruis onafhankelijk van de modulatiefrequentie kan worden ge
maakt, duidt men veelal aan met de benaming: „pre-emphasis”. In de
ontvangers dient hiervoor natuurlijk een compensatieschakeling te
worden aangebracht (zie Deel 3, hfdst. V).
De frequentiezwaai, die met de hier beschreven wijze van moduleren
kan worden verkregen, is vrij klein. Stelt men de maximaal toelaatbare
fasevariatie op 1 radiaal (----graden), dan is volgens (13) bij een mo71

dulatiefrequentie van 50 Hz de maximale frequentiezwaai ook gelijk aan
50 Hz.
Teneinde nu een voldoend grote frequentiezwaai te verkrijgen, past
men frequentievermenigvuldiging toe. Daar de voordelen van FM pas
tot uiting komen, wanneer een grote frequentiezwaai wordt gebruikt
(zie Deel 5) moet de frequentie in een groot aantal vermenigvuldigingstrappen tot een hoge waarde worden opgevoerd. Wenst men
bv. een maximale waarde van de frequentiezwaai van 75 kHz, dan dient
frequentievermenigvuldiging met een factor
°Q- = 1500 1 plaats
te hebben. Meestal zal hierbij de centrale frequentie veel te hoog wor
den. Om dit bezwaar te ondervangen wordt na een aantal frequentievermenigvuldigingstrappen een mengbuis met oscillator gebruikt, met
behulp waarvan een lagere centrale frequentie wordt verkregen, zonder
dat de (reeds vergrote) frequentiezwaai wordt gewijzigd. Hierna volgen
dan weer enkele frequentievermenigvuldigingstrappen, waardoor de gemeestal geschiedt door middel van een
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wenste waarde van de centrale frequentie en de frequentiezwaai wordt ver
kregen. Wenst men bv., dat de zender werkt met een centrale frequentie
van ioo MHz en een maximale frequentiezwaai van 75 kHz, terwijl de
fasemodulatie plaats vindt bij een frequentie van 1 MHz, dan zou men,
zoals is voorgesteld in fig. 32, na de modulatortrap een aantal frequentie vermenigvuldigingstrappen kunnen gebruiken, waarmede de frequentie
verhoogd wordt tot 54 MHz (= 2 X 33). Vervolgens kan met een
mengbuis en een oscillator, waarvan de frequentie 50,3 MHz bedraagt,
een spanning met een frequentie van 3,7 MHz worden verkregen,
waaruit na een drietal trappen, waarin de frequentie wordt verdrie
voudigd, een spanning met de gewenste frequentie van 100 MHz
wordt verkregen. De frequentiezwaai, die de modulator dient te
75 X io3
= 51,5 Hz, terwijl de frequentiezwaai
leveren, bedraagt dan
2X3 6
van de aan de mengbus toegevoerde spanning (dus ook van de door
deze buis geleverde sipanning) 54 X 51,5 = 2790 Hz bedraagt.
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Fig. 32. Principeschema van een FM-zender, waarin fasemodulatie wordt
toegepast. KO. kristaloscillator; Modul. modulator; R. reactantiebuis; CN.
correctienetwerk; FV. frequentievermenigvuldigingstrappen; M. mengbuis;
Osc. oscillator.
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Fig. 33. Principe van de methode van Armstrong voor frequentiemodulatie.
KO. kristaloscillator; DV. draaggolfversterker; BM. balansmodulator; CN. cor
rectienetwerk; FN. fasedraaiend netwerk; ZV. zijbandversterker; FV. frequentievermenigvuldigingstrappen; M. mengbuis; Osc. oscillator.
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4. Dc methode van Armstrong
Een zeer groot aantal frequentievermenigvuldigingstrappen is ook
nodig bij de methode, die werd toegepast door Armstrong. Het principe
hiervan is in fig. 33 geschetst. Ook hierbij wordt uitgegaan van een
kristaloscillator. De door deze oscillator geleverde wisselspanning
wordt toegevoerd aan een draaggolfversterker DV. Tevens wordt de
spanning van de kristaloscillator toegevoerd aan een zg. balansmodu
lator, zoals die bv. wordt toegepast bij draaggolftelefonie (zie Deel 5).
Hierin wordt amplitudemodulatie tot stand gebracht, doch zodanig,
dat aan de uitgangsklemmen alleen de beide zijbanden aanwezig zijn
en de draaggolf is onderdrukt. De uitgangsspanning van deze balans
modulator wordt nu toegevoerd aan een fasedraaiend netwerk FN,
waarbij de uitgangsspanning t.o.v. de ingangsspanning een faseverschuiving van 90° ondergaat. De uitgangspanning van dit netwerk wordt
toegevoerd aan de zijbandversterker ZV. De uitgangsspanningen van
de draaggolfversterker en de zijbandversterker worden nu tezamen
aan de volgende trappen toegevoerd. Zoals in Deel 2, hfdst. II.C werd
aangetoond, zal deze samenvoeging van de draaggolf en de in fase
verschoven zijbanden een in fase gemoduleerde trilling opleveren
(zie deel 2, hfdst. II, fig. 51), waarvan echter de fasezwaai, en dus ook
de hiermede overeenkomende frequentiezwaai, gering is. Door een
aantal frequentievermenigvuldigingstrappen FV en een mengtrap M
worden nu, evenals bij het schema van fig. 32, de gewenste frequentie
zwaai en centrale frequentie verkregen. Ook hier dient de modulerende
spanning aan de balansmodulator te worden toegevoerd via een correctienetwerk CN, waardoor de frequentiezwaai bij alle modulatiefrequenties dezelfde waarde heeft.
5. Balans sfasemodulator
Het grote aantal frequentievermenigvuldigingstrappen, dat bij de
beide laatstbesproken methoden nodig is, om een voldoend grote
frequentiezwaai te verkrijgen, heeft er toe geleid, dat men naar mid
delen heeft gezocht, waarmede direct een grotere fasezwaai kan worden
verkregen. Een kleine verbetering in dit opzicht kan worden bereikt
door het gebruik van een balansschakeling van twee versterkbuizen,
waarbij de roosterwisselspanningen worden verkregen van een soort
brugschakeling (fig. 34). De roosterwisselspanningen van deze buizen
ijlen nu resp. ongeveer 90° voor en na t.o.v. de anodewisselspanning
van de voorafgaande buis. Doordat nu de modulatiespanning in tegenfase aan deze beide buizen wordt toegevoerd, zal de totale anodestroom
een fasemodulatie ondergaan en wel afwisselend vóór- en naijlen t.o.v.
de anodewisselspanning van de voorafgaande buis. Op deze wijze kan
een fasezwaai dus ook een frequentiezwaai worden verkregen, die on
geveer twee maal zo groot is als die, welke met een schakeling volgens
fig. 31 kan worden tot stand gebracht.
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6. Fasemodulatie door looptijdvariatie
Een methode voor fasemodulatie, waarbij een fasezwaai van vele
radialen kan worden verkregen, is voorgesteld door Hepp. Zij berust
op het feit, dat de looptijd van een electromagnetische golf langs een
leiding afhankelijk is van de magnetische permeabiliteit van het om
ringende medium (zie Deel 2, hfdst. III.D.2). Door variatie van deze
permeabiliteit kan deze looptijd worden gevarieerd en hierdoor ont
staat een variable faseverschuiving tussen de beginspanning en de
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Fig. 34. Schema van een balansfasemodulator.
eindspanning van de leiding. Wordt nu aan het begin de spanning van
een kristaloscillator aangesloten, dan verkrijgt men aan het eind van de
leiding een in fase gemoduleerde spanning. Variatie van de magnetische
permeabiliteit van het medium, dat de leiding omringt, kan men ver
krijgen door beide draden door een buisje van een ferromagnetisch
materiaal te voeren en hieraan door middel van een gelijkstroom een
bepaalde voormagnetisatie te geven. Variatie van deze gelijkstroom
doet dan ook de faseverschuiving tussen begin- en eindspanning
variëren. Bij gebruik van het magnetische materiaal „ferroxcube” kan
op deze wijze een fasevariatie van vele radialen worden verkregen.
Ook kan men gebruik maken van een zg. „kunstkabel”, d.i. een net
werk, dat bestaat uit een aantal vierpolen, die alle uit seriespoelen en
parallelcondensatoren zijn samengesteld (zie bv. Deel 2, hfdst. III.D,
fig. 97) • Door de spoelen te voorzien van een kern van een ferromag
netisch materiaal en hiervan de voormagnetisatie te wijzigen met
behulp van een variabele gelijkstroom, kan ook tussen begin- en eind
spanning een veranderlijke faseverschuiving van vele radialen worden
verkregen. Daar echter ferromagnetische materialen niet bij hoge
frequenties kunnen worden gebruikt, is de toepassing van deze methoden
voor frequentiemodulatie beperkt tot frequenties, lager dan ongeveer
3 MHz.

96

a.IV.K.7

7. Het phasitron
Een speciale buis, waarmede een grote fasezwaai kan worden
verkregen, is het zg. phasitron. Een doorsnede door het electrodensysteem van een dergelijke buis is geschetst in fig. 35. Zij bestaat
uit een kathode K, waaromheen zich een rooster G bevindt, dat is
samengesteld uit een aantal evenwijdig met de kathode geplaatste
staafjes. Deze staafjes verdelen de electronenstroom in een aantal
bundels. De roosterstaafjes zijn
alle van afzonderlijke aanslui
tingen voorzien en aan deze staaf
~-v
jes wordt nu de spanning van
een kristaloscillator aangesloten,
/
: in
echter met een faseverschuiving,
die voor alle staafjes verschil
\
o 0 o;,
lend is. Hierdoor maken de elec,y'o
tronenbundels een ronddraaiende
o 0..-.-O
beweging. (Men kan dit enigszins
o
v. d' l
O o;p
vergelijken met de waterstralen
*.
van een ronddraaiende tuin
/.
/
/' / ffl
sproeier.) De ronddraaiende elecA2\\
tronenbundels treffen nu afwis
selend twee anodes, A1 en A2,
waarvan de tweede de vorm van
een cilinder heeft en de eerste uit
Fig. 35. Doorsnede van het elec- een aantal segmenten bestaat,
trodensysteem van een phasitron.
K. kathode; G. rooster; Ax en A2. die onderling zijn verbonden.
anodes; met I, II en III zijn elec- Tussen A1 en A2 is nu een triltronenbundels aangegeven, die ver- lingskring aangesloten, die in
schillende afbuigingen vertonen (deze resonantie is met de op deze
komen niet gelijktijdig voor).
wijze tussen Ax en A2 opgewekte
wisselspanning. De fasemodulatie wordt verkregen door een magneetspoel, die een axiaal magnetisch
veld opwekt, d.i. een veld, waarvan de krachtlijnen evenwijdig met de
kathode lopen. Een dergelijk magnetisch veld veroorzaakt een afbuiging
van de electronenbundels in voorwaartse of achterwaartse richting,
welke afbuiging afhangt van de richting en de sterkte van het mag
netische veld. In fig. 35 zijn met I, II en III een drietal electronenbundels
geschetst, waarvan de eerste niet is afgebogen en de andere twee
afbuigingen in tegenovergestelde richtingen vertonen. (In werkelijkheid
komen dus deze afbuigingen niet gelijktijdig voor!) Op deze wijze
ontstaat dus fasemodulatie, waarbij de fasezwaai evenredig met de
sterkte van het magnetisch veld is. Deze fasezwaai kan in de practijk
tot ongeveer 10 radialen bedragen, zodat na een phasitron het aantal
frequentievermenigvuldigingstrappen niet groot behoeft te zijn. Een
phasitron moet echter zeer nauwkeurig worden ingesteld en is bovendien
niet bruikbaar voor hoge frequenties.

I =°
V'

-J

a.IV.K.8 97
8. Fascmodulatic door middel van een met impulsen
gesynchroniseerde oscillator
Tenslotte willen wij nog vermelden, dat fasemodulatie ook kan worden
verkregen met behulp van een oscillator, die wordt gesynchroniseerd
met een wisselspanning, die uit een periodieke serie kortdurende spanningsimpulsen bestaat. Voor een nadere beschrijving hiervan verwijzen
wij naar Deel 5. Wordt aan de impulsspanning een fasemodulatie
medegedeeld, dan wordt ook de door de gesynchroniseerde oscillator
opgewekte wisselspanning in fase gemoduleerd. Daar het zeer een
voudig mogelijk blijkt te zijn om de oscillator te synchroniseren op
een hogere harmonische van de impulsspanning (tot de 200ste har
monische) wordt de fasezwaai van de impulsspanning met een groot
getal vermenigvuldigd, zodat ook hierbij slechts weinig frequentievermenigvuldigingstrappen nodig zijn.

j
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V. HET VOEDINGSGEDEELTE

A
INLEIDING
Het voedingsgedeelte van een zender kan zeer uiteenlopende vormen
hebben, die o.a. afhankelijk zijn van het vermogen, dat door dit gedeelte
aan de rest van de zender moet worden toegevoerd. Verder wordt
de vorm en schakeling van het voedingsgedeelte sterk beïnvloed door de
„aard" van de ter beschikking staande primaire electrische energie. Dit
kan bv. zijn een gelijkspannings- of een wisselspanningsbron met lage
of hoge spanning.
Wanneer gelijkspanning ter beschikking staat, kan deze worden
verkregen uit een accumulatoren- of andere batterij, of wel uit een
gelijkstroomnet. Het komt hierbij zelden voor, dat de hieruit ver
kregen spanningen een zodanige waarde hebben, dat zij zonder meer
aan de verschillende buiselectroden kunnen worden aangesloten.
Doorgaans worden bij gelijkspanningsvoeding de vereiste spanningen
verkregen door gebruik van een of meer trilleromvormers of roterende
omvormers. In het eerste geval wordt uit de gelijkspanning een wissel
spanning verkregen, die aan een transformator kan worden toegevoerd.
De verdere uitvoering van het voedingsgedeelte is dan gelijk aan die,
welke bij voeding uit een wisselspanningsnet wordt gebruikt. Een ro
terende omvormer levert in de regel secundair direct de benodigde
gelijkspanning(en).
Wanneer een zender wordt gevoed uit een wisselspanningsbron,
worden de gewenste gelijkspanningen verkregen met behulp van
gelijkrichters. Hierin kunnen hoogvacuumbuizen of wel met gas gevulde
buizen worden gebruikt. Voor grote zenders komen ook kwikvatgelijkrichters in aanmerking, zoals die in de sterkstroomtechniek worden
toegepast. Verder worden ook wel metaalgelijkrichters gebruikt.
In kleine zenders wordt een voedingsgedeelte gebruikt, dat vrijwel
identiek is met dat van ontvangtoestellen. Hierover werd reeds een
uiteenzetting gegeven in Deel 3, hfdst. IV.M. Zeer kleine verplaatsbare
zenders worden meestal gevoed uit batterijen; bij iets grotere typen
wordt veelal een accumulator gebruikt in combinatie met een trilleromvormer en een gelijkrichter met hoogvacuumbuizen, evenals bij een
autoradio (zie Deel 3, hfdst. IV.N). Ook van kleine niet-verplaatsbare
zenders komt het voedingsgedeelte vrijwel overeen met dat van normale
ontvangtoestellen. Bij aanwezigheid van een wisselstroomnet wordt dus
een transformator met gelijkrichtschakeling toegepast, terwijl de gloeidraden met wisselstroom worden gevoed.
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Grote verplaatsbare zenders worden meestal gevoed uit een accumulatorenbatterij met een roterende omvormer (zie Deel i), terwijl de
grote stationnaire zenders doorgaans aangesloten zijn op een wisselspanningsnet. De hierbij gebruikte gelijkrichters gelijken echter in
vele opzichten niet meer op die van ontvangtoestellen, doch vertonen
meer overeenkomst met die, welke in de sterkstroomtechniek (bv. bij
electrische tractie) worden toegepast.
B
HOOGVACUUMGELIJKRICHTBUIZEN
Van een hoogvacuumgelijkrichtbuis is steeds de inwendige weerstand
groot t.o.v. die van een met gas gevulde buis (zie Deel 2, hfdst. IV.M.4).
Bij kleine afgenomen stromen, zoals bij gelijkrichters in ontvangers,
is dit van ondergeschikt belang, omdat hierbij dan toch slechts een
betrekkelijk klein spanningsverlies door de buis wordt veroorzzaakt.
Bij grote stroomsterkten, zoals die bij zenders dikwijls vereist worden,
daalt echter het rendement van de gelijkrichter snel, wanneer de
gebruikte buizen een grote inwendige weerstand hebben. Om deze
reden komen hoogvacuumbuizen uitsluitend in aanmerking voor het
voedingsgedeelte van kleine zenders. Het voordeel van deze buizen
t.o.v. met gas gevulde buizen is, dat men een hoogvacuumbuis practisch
bij iedere omgevingstemperatuur kan gebruiken, wat, zoals we hierna
nog nader zullen zien, bij met gas gevulde gelijkrichtbuizen niet altijd
het geval is. Bovendien kan de anodespanning van een hoogvacuum
gelijkrichtbuis gelijktijdig met de gloeispanning worden ingeschakeld.
Bij met gas gevulde buizen is dit niet toelaatbaar (zie Deel 2, hfdst.
IV.M.4), waardoor vaak meer gecompliceerde schakelingen nodig zijn
dan bij hoogvacuumbuizen.
In zenders kunnen dus wel hoogvacuumgelijkrichtbuizen worden
gebruikt, doch alleen, wanneer het aan de zender toe te voeren vermogen
niet groot is (maximale gelijkspanning ongeveer 500 V, maximale gelijk
stroom ongeveer 1 A).
Daar de inwendige weerstand van hoogvacuumbuizen onafhankelijk
is van de geleverde stroom, kunnen enige buizen parallel worden
geschakeld, waardoor de inwendige weerstand kleiner wordt en een
grotere stroom kan worden geleverd.
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c
MET GAS GEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN
Het principe, waarop de werking van een met gas gevulde gelijkrichtbuis berust, werd reeds behandeld in Deel 2, hfdst. IV.M.4.1 Zoals
reeds aldaar en ook hierboven werd vermeld, is het belang van een
dergelijke gelijkrichtbuis gelegen in zijn geringe inwendige weerstand.
De oorzaak hiervan is het feit, dat tussen anode en kathode, behalve
electronen, ook positief geladen gasionen aanwezig zijn, die ontstaan,
doordat electronen, die door de kathode zijn geëmitteerd, in botsing
komen met gasmoleculen en hieruit electronen vrijmaken, waardoor het
overblijvende gasdeeltje een positieve electrische lading krijgt. De
ruimtelading, die in de nabijheid van de kathode wordt gevormd door de
geëmitteerde electronen, en die op de verdere emissie een remmende
invloed heeft, wordt voor een belangrijk deel te niet gedaan door de
positief geladen ionen. Hierdoor is in vergelijking met een hoogvacuumbuis een lagere anodespanning voldoende om een bepaalde anodestroom
in de buis te laten vloeien, m.a.w. door de gasvulling is de inwendige weer
stand van de buis kleiner geworden.
Zoals reeds in Deel 2, hfdst. IV.M.5 werd beschreven, is het voor
het doen vloeien van een stroom in een met een gas gevulde buis niet
noodzakelijk, dat deze buis voorzien is van een gloeiende kathode.
Wanneer tussen twee electroden, geplaatst in een buis, die gevuld is
met een gas met lage druk, een electrische spanning wordt aangebracht,
zal bij een bepaalde grootte van deze spanning in de buis „plotseling"
een grote stroom gaan vloeien, die ontstaat, doordat enkele vrije
electronen zich met een zo grote snelheid naar de positief geladen
electrode bewegen, dat bij botsing met gasmoleculen meer electronen
worden vrijgemaakt, die door botsing met andere gasmoleculen weer
nieuwe electronen vrijmaken, enz. Men noemt dit verschijnsel stootionisatie. Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke buis met twee „koude"
electroden niet zonder meer als gelijkrichtbuis kan worden gebruikt.
Immers de buis zal in beide richtingen in gelijke mate stroom doorlaten.
Om als gelijkrichter geschikt te zijn moeten maatregelen worden ge
nomen, teneinde te bewerkstelligen, dat de buis in één richting gemak
kelijker „doorslaat" dan in de andere richting. Eén der methoden,
waarop dit wordt bewerkstelligd, is het plaatsen van een hulpanode
in de nabijheid van die electrode, die men tot kathode heeft bestemd,
en die bij verschillende huistypen uit een kwikplas bestaat. Over deze
Zg. kwikkathodegelijkrichters of kwikvatgelijkrichters wordt nog het een
en ander medegedeeld in dit hoofdstuk onder J.
1 Voor uitvoeriger beschouwingen hierover zie: M. J. DRUYVESTEIN en
J. G. W. MULDER, Physische grondslagen van met gas gevulde gelijkrichters.
Philips Techn. Tijdschrift. 2 (1937) blz. 122.
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Het meest gebruikt wordt echter een huistype, dat een „normale"
gloeidraad bevat, die met oxyde is bedekt en als direct verhitte kathode
dienst doet» (In enkele kleine huistypen wordt wel een indirect verhitte
kathode gebruikt.) In de buis bevindt zich een weinig vloeibaar kwik,
waardoor de buis met kwikdamp is gevuld. De dampdruk is hierbij
van de orde van grootte van een honderduizendste van een atmosfeer.
Omtrent deze zg. kwikdampgelijkrichters werd reeds het een en ander
medegedeeld in Deel 2, hfdst. IV.L.8. In het hierna volgende wordt
nader ingegaan op de problemen, die samenhangen met de schake
lingen, welke met behulp van deze buizen kunnen worden opgebouwd.
Bij alle gelijkrichtbuizen, die van een gasvulling zijn voorzien,
bestaat het gevaar van de zg. terugslag. Hieronder verstaat men het
verschijnsel, dat bij een voldoend hoge negatieve spanning van de
anode t.o.v. de kathode de buis ook in de „verkeerde" richting kan gelei
den. Hierbij wordt dus de kathode gevormd door de electrode, die
normaal de anode is. Hiervoor moet de spanning voldoende hoog zijn
om de buis te laten fungeren als gasontladingsbuis met koude kathode.
Wanneer terugslag optreedt, wordt de door de buis doorgelaten stroom
gedurende een korte tijd (kleiner dan een halve periode) van richting
omgekeerd. De condensator, die door de gelijkrichter wordt geladen,
ondergaat gedurende de terugslag een ontlading en de spanning op
deze condensator zal dus dalen. Hierdoor zal de volgende stroomstoot
in de „goede" richting zeer sterk zijn, wat bij veelvuldige herhaling
nadelige gevolgen voor de levensduur van de buis kan hebben. Bij de
constructie van kwikdampgelijkrichtbuizen wordt er dan ook steeds naar
gestreefd om de kans op terugslag zo gering mogelijk te maken. Men
kan dit o.a. bereiken door de anode zodanig te construeren, dat deze zo
„koud" mogelijk blijft, alsmede door de anode te vervaardigen van een
materiaal, dat ook bij verwarming slecht electronen emitteert, bv.
grafiet.
De werking van een kwikdampgelijkrichter is steeds zeer afhankelijk
van de temperatuur. Wanneer de temperatuur laag is, is de druk van de
kwikdamp ook laag, d.w.z. het aantal kwikmoleculen, dat zich in de
dampvormige toestand bevindt, is „gering". Botsingen tussen electronen
en gasmoleculen zullen dan niet in voldoende mate optreden om een
voldoende ionisatietoestand van het gas te waarborgen. De buis gedraagt
zich dan als een hoogvacuumbuis en heeft een grote inwendige weerstand.
In de meeste schakelingen zal nu tussen anode en kathode een hoge
spanning optreden, waardoor de snelheid van de zich toch nog vormende
ionen groot is. De ionen, die dan de gloeidraad bereiken, kunnen een
zodanige snelheid bezitten, dat de emitterende laag wordt beschadigd.
Om deze reden mag de anodespanning van een kwikdampgelijkrichtbuis pas worden ingeschakeld, wanneer de buis een voldoend hoge
temperatuur bezit. Bij het inschakelen van een koude buis moet om deze
reden na het inschakelen van de gloeidraad enige tijd (x/2 £ 1V2 minuut)
worden gewacht, alvorens de anodespanning wordt ingeschakeld. Ge
durende deze tijd wordt de buis door de gloeidraad verwarmd en ver-
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krijgt een voldoend hoge temperatuur om het boven beschreven ver
schijnsel niet te doen optreden. Het vertraagd inschakelen van de
anodespanning wordt in vele gevallen tot stand gebracht door een
tijd-vertragingsrelais (zie hfdst. VI.F).
Wanneer een zendinstallatie, die is uitgerust met kwikdampgelijk
richters, aan zeer lage temperaturen moet worden blootgesteld, worden
vaak enkele verwarmingselementen in de nabijheid van de gelijkrichtbuizen opgesteld teneinde een voldoend hoge temperatuur van deze
buizen te waarborgen. Vele grote gelijkrichtbuizen zijn voorzien van
een „kap", die het bovenste gedeelte van de ballon tegen te sterke
afkoeling beschermt (zie Deel 2, hfdst. IV, blz. 273, fig. 96).
Terwijl dus een te lage temperatuur ontoelaatbaar is, is echter ook
een te hoge temperatuur van een kwikdampgelijkrichter ongewenst, De
spanning, waarbij terugslag (zie hierboven) optreedt, daalt nl. met
stijging van de temperatuur. Zo is bv. bij een temperatuur van 65 °C
deze spanning slechts ongeveer de helft van die bij kamertemperatuur.
Om het gevaar voor terugslag voldoende klein te houden, dient dus ook
tegen een te hoge temperatuur te worden gewaakt. Bij de voorschriften
voor het gebruik van kwikdampgelijkrichters worden dan ook steeds de
temperatuurgrenzen opgegeven, waarbinnen de buis moet worden
gebruikt.
Terwijl hoogvacuumgelijkrichtbuizen zonder meer parallel kunnen
worden geschakeld, is dit met kwikdampgelijkrichters niet mogelijk.
Tussen de doorslagspanningen van de verschillende exemplaren van
ieder type bestaan nl. steeds kleine verschillen. Bij parallelschakeling
van een aantal buizen zal nu steeds de buis met de laagste doorslagspanning het eerst doorslaan. Onmiddellijk hierna daalt de spanning
op de buis (dus op alle buizen) tot de brandspanning, zodat doorslag
van de andere buizen niet optreedt. Wanneer men een aantal van deze
buizen parallel wil schakelen dient voor iedere buis een afzonderlijke
ingangsspoel te worden gebruikt (zie hieronder).
Bij een gelijkrichtbuis vloeit steeds slechts gedurende een betrek
kelijk klein gedeelte van iedere periode anodestroom. We kunnen hier
dus een onderscheid maken tussen de gemiddelde anodestroom en
de maximale waarde, die deze stroom in iedere periode aanneemt (ook
piekstroom genoemd). Voor beide is in de voorschriften, die door de
fabrikanten worden gegeven, een maximaal toelaatbaar bedrag aange
geven. Men dient dus bij het ontwerp van een gelijkrichtschakeling
hiermede rekening te houden. Ook de maximaal toelaatbare tegenspanning (d.i. negatieve spanning van de anode t.o.v. de kathode) is
in de voorschriften opgenomen. Dit laatste met het oog op het gevaar
voor terugslag.
We zullen thans een aantal van de meest gebruikte schakelingen voor
gelijkrichters beschrijven. Daar enkelfasegdijkrichters practisch nooit
worden toegepast, zullen we ons hiermede niet bezighouden en aller
eerst schakelingen voor tweefasengelijkrichting beschouwen. Terwijl
de in ontvangtoestellen gebruikte schakelingen voor het voedingsgedeelte
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zich practisch tot de laatstgenoemde schakeling beperken, worden in
grote zenders vaak schakelingen voor meerfasengelijkrichting toegepast
(hoofdzakelijk driefasen en zesfasen). Een der voordelen, die hieraan
zijn verbonden, is het feit, dat de rimpelspanning met toeneming van
het aantal fasen een hogere frequentie verkrijgt, waardoor het terug
brengen van deze rimpelspanning tot een kleine, toelaatbare waarde
(de zg. afvlakking) met een kleiner en dus goedkoper filter kan ge
schieden.
D
TWEEFASENGELIJKRICHTERS
1. Met hoogvacuumbuizen
Tweefasengelijkrichters worden algemeen toegepast in ontvangers,
die zijn ingericht voor aansluiting aan een wisselstroomnet (zie Deel 3,
hfdst. IV.M). Hierbij worden steeds hoogvacuumbuizen gebruikt. Het
algemeen hierbij toegepaste schema is in fig. 1 geschetst. Aan de con
densator Cj wordt gedurende iedere periode van de wisselspanning
tweemaal een lading toegevoerd via de beide helften van de dubbelfasige gelijkrichtbuis.
In fig. 2 is het verloop van de spanning aan de condensator Cx als
functie van de tijd schetsmatig door de lijn ABCD voorgesteld. Ge
durende de tijd tx tot U vindt dus lading van de condensator plaats;
gedurende de tijd U tot tz ontlading, enz.
Daar de ontlading van een condensator sneller geschiedt naarmate
de afgenomen stroom groter is, zal de grootte van de rimpelspanning
afhangen van de door de gelijkrichter geleverde gelijkstroom. Duidt
men deze stroom aan als /g, dan ondergaat de spanning aan de conden
sator Cx gedurende de tijd t2 — U een spanningsverlaging
AE% =

(1)

Ci
De amplitude van de rimpelspan
ning is dus gelijk aan
.. (2)

De grootte van de tijd t3—12,
gedurende welke de condensator
wordt ontladen, kan men in eerste
benadering berekenen door aan te
nemen, dat de capaciteit Cx zo groot
is, dat de rimpelspanning klein is

o
o
O
O
O

Va

J9

O

o o
O o
o
o
o

Va
;C,
Eg
!9
-o

Fig. 1. Schema van een tweefasengelijkrichtschakeling met een hoogvacuumbuis.
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Fig. 2. Grafiek van de spanning op
de beide helften van de gelijkrichtbuis. De lijn ABCD geeft het verloop
van de spanning op de conden
sator Cx weer. Gedurende de tijd
tx tot f2 vindt lading en gedurende
de tijd U tot t3 vindt ontlading van
de condensator plaats.

t.o.v. de verkregen gelijkspan
ning Eg (in de practijk is aan
deze voorwaarde vrijwel altijd
voldaan). De grafiek van de ge
lijk- en wisselspanningen als
functie van de tijd is voor dit
geval in fig. 3 geschetst. Is
Vam de amplitude van de door de
transformator geleverde wissel
spanning, dan is, zoals uit fig. 3
blijkt,
h—h
= cos —
.. (3)

T~n

Kent men dus de door de trans
formator geleverde wisselspan
ning en de verkregen gelijkspan
ning, dan kan met behulp van
vergelijking (3) de grootte van
vam t2—ti worden berekend, waaruit
ook tz—12 volgt, immers
t2

t2 = V2 T

(t2

£].)♦••• (4)

In de regel zijn bij het ont
werp van een gelijkrichter echter
Fig. 3. Wanneer de capaciteit van
de condensator Cx (fig. 1) zeer groot niet zowel V^rti als Eg bekend.
is, kan de spanning ÉR op deze Het behoort juist tot de taak
condensator als constant worden
van de ontwerper om bij een be
beschouwd.
paalde gewenste waarde van Eg
de benodigde waarde van I^am te
bepalen. Dit probleem kan worden opgelost door de overweging,
dat de lading, die gedurende de tijd tY —12 door de gelijkrichter aan de
condensator Ct wordt toegevoerd, gelijk is.aan de gedurende een halve
periode door de gelijkstroombelasting afgevoerde lading, die gelijk is aan
Ig X V2 T. Duidt men de weerstand van de gelijkrichtbuis en de trans
formator aan als R{1 (beiden per helft), dan is de gedurende één oplaad O
periode toegevoerde lading gelijk aan
waarin O het in fig. 3 gearceerd
• I\i
aangegeven oppervlak is. Het oppervlak O kan men met een zeer
goede benadering berekenen door aan te nemen, dat het gearceerde
oppervlak, dat in werkelijkheid een „afgesneden top” van een sinus1 Ri bevat niet alleen de weerstand van één helft van de secundaire wikkeling,
doch hierbij is ook de „getransformeerde" weerstand van de primaire wikkeling
inbegrepen, zodat
^«(transf) = ^sec + Tl2 Rprjm

(n is de transformatieverhouding).
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oïde is, een volledige halve sinusoïde voorstelt met een basis (t2 — ij
en een hoogte Vam—Eg, Zoals bekend is, bedraagt het oppervlak
hiervan - (t2 — tj) (Vam — Eg), zodat uit de gelijkheid van de per
halve periode toegevoerde en afgevoerde ladingen volgt

{tl - ‘l} {vam — Eg) — IgX

V2 7\ .............. (5)

Door eliminatie van (U — tx) uit (3) en (5) vindt men
l g — —4

(y am — Eg) bgcos

...................... (6)
v am
Hieruit is bij bekende waarden van Eg, /g en R[ de grootte van V;am
__
te bepalen. Uit (3) volgt dan de grootte van de tijd (t2 — tj), gedurende
welke de condensator tweemaal per periode wordt opgeladen. Met
behulp van (4) en (2) is nu ook de amplitude van de rimpelspanning
te berekenen.
Deze rimpelspanning heeft, zoals uit fig. 2 blijkt, geen sinusoïdaal
verloop en kan dus met behulp van de reeksontwikkeling volgens Fourier
worden gesplitst in een aantal sinusoïdale componenten. Het blijkt dan,
dat in de meeste practische gevallen de amplitude van de eerste harmo
nische ongeveer 0,8 maal de volgens het bovenstaande berekende am
plitude bedraagt. Daar in het afvlakfilter de hogere harmonischen veel
sterker worden onderdrukt dan de eerste harmonische is het voor de
practijk steeds voldoende, alleen de eerste harmonische te beschouwen.
Teneinde de mogelijkheid te geven snel een schatting van de rimpel
spanning te maken, zij hier nog vermeld, dat bij een tweefasengelijkrichter met een normale buis en een normale transformator de rimpel
spanning ongeveer 2 V (amplitude) bedraagt per [iF van de eerste
afvlakcondensator C1 en per mA geleverde gelijkstroom. Bij een capa
citeit van 16 jiF en een gelijkstroom van 80 mA zal dus de amplitude
van de rimpelspanning bedragen.
80
—sr X 2 = 10 V.
l6

2. Met gas gevulde buizen
Een schakeling, zoals in fig. 1 is aangegeven, kan niet zonder meer
worden gebruikt voor met gas gevulde gelijkrichtbuizen. Zoals reeds in
Deel 2, hfdst. IV.M.4 werd vermeld, moet in serie met een met gas
gevulde buis steeds een impedantie worden geschakeld, waarvan de mini
male waarde zo groot is, dat de stroom na „doorslag” van de buis de
maximaal toelaatbare waarde niet kan overschrijden. Bij een schakeling
volgens fig. 1 is nu in serie met de buis slechts de condensator Cx
en de weerstand van de secundaire wikkeling van de transformator
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geschakeld. In verband met de zeer
kleine inwendige weerstand, die een
O
*P
O
______
0 met gas gevulde buis na doorslag
o
- heeft (de brandspanning gedeeld
O Vaieff=yEg
O
ep!
Iaa
door de stroom, zie Deel 2, hfdst.
O
[b7
vk
dzct
IV.M.4), zou nu de maximale
Ia.
stroom (piekstroom) ontoelaat
baar hoog zijn. Om aan dit be
zwaar tegemoet te komen wordt
Fig. 4. Schema van een tweefasen- nu bij gebruik van met gas ge
gelijkrichter, die is voorzien van vulde gelijkrichtbuizen een andere
met gas gevulde buizen. (De gasvul schakeling gebruikt, waarvan het
ling wordt met arcering aangegeven.) principe in fig. 4 is weergege
ven. We zien, dat hierbij de con
densator, die in fig. 1 met C1 is aangegeven, is weggelaten.
Men spreekt hier wel van een afvlakfilter met smoorspoelingang ter onder
scheiding van een filter met condensatoringang, dat in fig. 1 is ge
schetst.
Wanneer de zelfinductiecoëfficiënt van de smoorspoel S voldoende
groot is, zal de door deze spoel vloeiende stroom slechts weinig kunnen
variëren. Immers de reactantie van S zal dan groot zijn t.o.v. de gelijkstroomweerstand. Door deze spoel zal dus een gelijkstroom vloeien,
tezamen met een „rimpelstroom”, die kleiner is naarmate de zelf
inductiecoëfficiënt van S groter is. Nemen we nu aan, dat de laatstge
noemde coëfficiënt zo groot is, dat de „rimpelstroom" in eerste bena
dering kan worden verwaarloosd, dan zal door S een gelijkstroom vloeien,
die beurtelings wordt geleverd door ieder der beide gelijkrichtbuizen.
De grafiek van de stroom in deze buizen als functie van de tijd zal dus
de vorm van fig. 5d en e hebben. Onder a en b in deze figuur is de
grafiek van de anodewisselspanningen (tussen de anodes en de min
leiding) voor de beide buizen voorgesteld. We zullen nu ter vereen
voudiging van de verdere beschouwingen aannemen, dat na doorslag
de inwendige weerstand van de buizen zo gering is, dat de spanning
op de beide kathodes (gloeidraden) gelijk is aan de anodespanning van
de geleidende buis. De grafiek van de kathodespanning (tussen de
kathodes en de min-leiding) zal dus de in fig. 5c voorgestelde vorm
hebben. Tenslotte is in fig. 5f nog het verloop van de primaire stroom
als functie van de tijd voorgesteld. Daar de primaire wikkeling is ge
koppeld met beide helften van de secundaire, wisselt de stroom hierin
regelmatig van richting.
Wanneer door de gelijkrichter een gelijkstroom 7g en een gelijk
spanning Eg moet worden geleverd, zal de maximale stroom door
ieder van de buizen eveneens Ig bedragen, zoals uit fig. 5 gemakkelijk
is te zien.
Daar iedere buis gedurende de helft van de tijd stroom levert,
is de gemiddelde waarde van de stroom in de buizen 1/2 Tg* Daar de
gemiddelde waarde van de spanning, waarvan de grafiek in fig. 5c is
o
o

Vaaeff=i,iEg
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voorgesteld, Eg moet bedragen, zal de maximale waarde van deze
7C

spanning - Eg zijn. (Immers de gemiddelde waarde van een sinusoïdale
^

2

.

wisselstroomgrootheid is - maal de amplitude.) Ook de amplitude van
TC

de beide anodespanningen zal dus hieraan gelijk zijn, zodat de effectieve
waarde hiervan zal dienen te bedragen
1
^«eff “ V*2eff —

•

A/a

Eg — 1,1 Eg.

(7)

De maximale waarde van de tegenspanning treedt op, wanneer de
71

ene anode een negatieve spanning - Eg heeft en de beide kathodes,
dus ook de andere anode, een positieve spanning ^£g. De piekwaarde van
de tegenspanning be
draagt dus 71 Eg.
De rimpelspanning
wordt gevormd door
de spanning Vk op de
beide kathodes, ver
minderd met de gelijkspanningscomponent hiervan, Eg. De
grafiek hiervan zal dus
de in fig. 5c voorgegestelde vorm hebben.
In de meeste gevallen is van deze nietsinusoïdale
wisselspanning speciaal de
eerste harmonische van
belang. Door ontwikkeling in een reeks
van Fourier kunnen
we hiervoor vinden:
2/3 Eg. De frequentie
is gelijk aan tweemaal
de frequentie van de
toegevoerde
wissel
spanning.

Va 1

a

Va 2
\lE 9'

b

Vk

V/1EV~

c

lai

d
Ia 2
!9

e
lp
n7*9

ƒ

gelijkricht- Fig. 5. Grafieken van de spanningen en stromen,
Een
waarbij die optreden in de schakeling volgens fig. 4.
schakeling,
a. Spanning op de buis B*; b. spanning op de buis
een filter.. met een Boj
c. gelijkgerichte spanning; d. stroom in de
smoorspoelingang toe- büjs Bjj e. stroom in de buis B2; f. stroom in
gepast wordt, heeft
de primaire transformatorwikkeling.

io8
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verschillende eigenschappen, die afwijken van een schakeling met een
filter met condensatoringang. Zoals bekend is (zie Deel 3, hfdst. IV.M),
is bij een geringe stroomafname in het laatste geval de verkregen gelijk
spanning ongeveer gelijk aan de amplitude van de aan de anodes toe
gevoerde wisselspanning. Bij een filter met smoorspoelingang daarentegen is de verkregen gelijkspanning slechts - maal de genoemde
71

amplitude. Bij smoorspoelingang wordt dus een kleinere gelijkspanning
verkregen, of wel om dezelfde gelijkspanning te verkrijgen is hierbij
een hogere wisselspanning nodig dan bij condensatoringang.
Wanneer een toenemende gelijkstroom wordt afgenomen, zal in beide
gevallen de geleverde gelijkspanning dalen, m.a.w. de gelijkrichtschakeling heeft een zekere inwendige weerstand. Deze wordt o.a. be
paald door de inwendige weerstand van de gebruikte buizen, welke
weerstand bij hoogvacuumbuizen veel groter is dan bij met gas gevulde
buizen. Ook afgezien van deze invloed van de buizen heeft echter een
schakeling met smoorspoelingang een geringere inwendige weerstand
dan een met condensatoringang (dus ook wanneer buizen met dezelfde
inwendige weerstand worden gebruikt). Dit laatste is op eenvoudige
wijze in te zien. Bij een schakeling volgens fig. 1 wordt de condensator
Q regelmatig via de smoorspoel S en de belasting ontladen, terwijl de
oplading met korte stroomstoten via de buis geschiedt. Bij een vergrote
stroomafname wordt de condensator Cx sneller ontladen en zal dus de
spanning dalen (zie hierover ook Deel 3, hfdst. IV.M). Zoals echter in
het bovenstaande is uiteengezet, wordt met behulp van een schakeling
volgens fig. 4 een gelijkspanning verkregen, die weliswaar slechts gelijk
is aan - maal de amplitude van de toegevoerde wisselspanning, doch die,
althans theoretisch, onafhankelijk is van de af genomen gelijkstroom.
Natuurlijk wordt in de practijk aan de hierboven gegeven theorie niet
geheel voldaan. Eén der redenen, dat een gelijkrichter met een filter
met smoorspoelingang toch een zekere inwendige weerstand heeft, is
de spreiding van de transformator. Hierontrent wordt nog het een en
ander in dit hoofdstuk meegedeeld onder G. Toch is in practische ge
vallen, onder overigens gelijke omstandigheden, de inwendige weerstand
van een gelijkrichter kleiner wanneer een filter met smoorspoelingang
wordt gebruikt.
In de beide helften van de secundaire wikkeling vloeien stromen,
waarvan de grafieken in fig. 5d en e zijn voorgesteld, terwijl het verloop
van de spanningen als functie van de tijd in fig. 5a en b zijn geschetst.
Voor het ontwerp van de transformator is het nu van belang het aantal
voltampères (het zg. schijnbare vermogen) van de beide wikkelingen te
kennen, d.i. het product van de effectieve waarden van de spanning en
de stroom. Zoals men gemakkelijk inziet is de effectieve waarde van de
stroom in de secundaire wikkelingen gelijk aan:
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—1
— 1 1
aleff -ya2eff-y2 'g'

(8)

terwijl hierboven voor de effectieve waarde van de beide anode wissel
spanningen reeds werd berekend
^aleff

^a2eff

V2 2

ë

= 1,1 £ g

(9)

Het schijnbaar vermogen van de totale secundaire wikkeling is dus
^aieff-^aieff + ^a2eff^a2eff =

i#57

(10)

Dit schijnbaar vermogen is dus groter dan het door de gelijkrichter
geleverde werkelijke vermogen £g 7g. De oorzaak hiervan is het feit,
dat de stroom geen sinusoïdaal verloop heeft.
Doordat de stroom in de primaire wikkeling niet eenzelfde verloop
heeft als die in de beide helften van de secundaire wikkeling, is het
schijnbare vermogen, dat aan de primaire zijde van de transformator
wordt toegevoerd, niet gelijk aan de door formule (10) vastgelegde
waarde. Is het aantal windingen van de primaire wikkeling nx en dat van
de (totale) secundaire wikkeling n2, dan is de effectieve waarde van de
primaire spanning
Tr

_

T7______ __________ 71

^Peff- 1/2 "2 ^aleff

1 l2n2 2 Va

77

s’

(ll)

terwijl de effectieve waarde van de primaire stroom (fig. 5f) bedraagt
7Peff~

1kn2 j
m
g

(12)

Het schijnbare primaire vermogen is dus
vPefi7Pcff= T^/2 Eelez=l’IlEsIs-

(13)
:

Dit schijnbare vermogen is dus kleiner dan dat van de secundaire
wikkeling, wat zijn oorzaak vindt in het feit, dat in de primaire wikke
ling een zuivere (hoewel niet sinusoïdale) wisselstroom vloeit, die dus
geen gelijkstroomcomponent bevat.
In fig. 6 is een andere schakeling voor een tweefasengelijkrichter
voorgesteld, die bekend staat als de Graetz-schakeling. Hierbij worden
4 buizen gebruikt. De werking van deze schakeling is als volgt. Op een
moment, waarop de bovenzijde van de secundaire transformatorwikkeling een positieve spanning heeft t.o.v. de onderzijde, zijn de
buizen B1 en B2 geleidend en de stroom vloeit door buis Bu smoorspoel
S, de belasting (voorgesteld door de weerstand i?b) en de buis B2. Bij
wisseling van de polariteit zijn de buizen B3 en B4 geleidend en vloeit
de stroom door buis B3, S, Rb en buis B4. Zoals men gemakkelijk
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Fig. 6. Schema van de zg. Graetz-schakeling
met vier met gas gevulde buizen. Hierbij
treedt een kleinere tegenspanning op dan bij
de schakeling volgens fig. 4«

inziet, is ook bij deze
schakeling de maximale
stroom voor iedere buis
gelijk aan 7g, terwijl de
gemiddelde waarde van
de stroom V2 7g bedraagt.
De maximale waarde van
de tegenspanning op de
buizen is de helft van
die, welke in de hiervoor
besproken schakeling op
treedt en bedraagt der

halve - Eg.
2

ë

Ook

hier

is weer de frequentie
van de rimpelspanning
2 / en bedraagt de ampli
tude van de eerste har
monische hiervan 2/3 Eg.
Het voordeel van de
o
o
schakeling van fig. 6 t.o.v.
o o
o o
die van fig. 4 is dus,
o o
+v,
o
dat in het eerstge
o o
o
O o
noemde geval een klei
o
o
nere tegenspanning op
treedt. Bovendien is hier
bij de secundaire trans■o-r
met
formatorwikkeling
door
gelijkstroom
belast,
+Vz
waardoor een iets klei
Fig. 7. Door op de secundaire wikkeling van nere transformator kan
de transformator een middenaftakking aan te
brengen kan bij de Graetz-schakeling een worden gebruikt. Het
spanning worden verkregen, die gelijk is aan schijnbaar vermogen voor
de helft van de totale gelijkspanning.
de primaire en secun
daire wikkelingen kan
worden berekend op een manier, die geheel analoog is met de hiervoor
voor de schakeling van fig. 4 gegeven berekening. Men vindt dan voor
beide wikkelingen een bedrag van 1,11 Eg 7g.
Een nadeel van de Graetz-schakeling is, dat hierbij vier gelijkrichtbuizen nodig zijn, terwijl op de transformator drie gloeidraadwikkelingen
dienen te worden aangebracht; bij de schakeling van fig. 4 is daarentegen
slechts één gloeidraadwikkeling nodig.
Bij toepassing van de Graetz-schakeling kan op eenvoudige wijze een
gelijkspanning worden verkregen, die de helft is van de totale door de
gelijkrichter geleverde spanning. Hiertoe moet op de secundaire transformatorwikkeling een middenaftakking worden aangebracht (fig. 7).
Deze schakeling kan echter alleen worden toegepast, wanneer de stroom,
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die van de aftakking op de halve spanning wordt afgenomen, klein is
t.o.v. de stroom, die door de volle spanning wordt geleverd. Is dit niet
het geval, dan worden nl. de beide linker buizen zwaarder belast dan
de beide andere.
De in de figuren 1,4,6 en 7 weergegeven schakelingen zijn vrijwel de
enige tweefasengelijkrichtschakelingen, die in zenders worden gebruikt,
daar schakelingen met spanningsverdubbeling hiervoor niet in aan
merking komen.
E
DR IE FASENGEL IJKRICHTERS
Voor grote vermogens worden gelijkrichters gebruikt, die uit een
draaistroomnet worden gevoed.
In fig. 8 is een schakeling voorgesteld voor een driefasengelijkrichter. Het is hierbij gewoonte om de secundaire wikkelingen van de
transformatoren in een zodanige richting te tekenen, dat zij onderling
hoeken van 120° maken, evenals de vectoren, waardoor men de des
betreffende wisselspanningen kan voorstellen.
De grafieken van de wisselspanningen tussen de anodes van de drie
buizen en aarde zijn in fig. ga door de sinusoïden Vav Va2 en Va3 voor
gesteld. Daar de gloeidraden van de buizen parallel zijn geschakeld
en de inwendige weerstand van de buizen na doorslag verwaarloosbaar
klein is, zullen deze gloeidraden steeds de spanning „volgen" van die
anode, die op het beschouwde moment de grootste positieve spanning
heeft. De grafiek van de kathodespanning Vk zal dus in fig. ga door de
getrokken lijn kunnen worden voorgesteld.
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Fig. 8. Schema van een driefasengelijkrichter.
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Wanneer de fre
quentie van de net
spanning ƒ is, is dus
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rimpelspanning 3 ƒ.
Zj
rimpelspanning
De
is aanmerkelijk klei
ner dan bij een scha
keling met tweefasengelijkrichting.
Duidt men de ver
kregen gelijkspanning
weer aan als Eg, dan
door
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ontwikkeling in een
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Fig. 9. Grafieken van de stromen en spanningen, de stroom per buis
die optreden in een schakeling volgens fig. 8. 1/3 /g is. (Hierbij is
a. spanningen op de gelijkrichtbuizen. Vk is de natifnrliik weer aan
gelijkgerichte spanning. Op de met tx en tx aan*
gegeven momenten treedt de maximale tegen- genomen, dat de zelf*
spanning op; b, c, d. stromen in de gelijkricht inductiecoëfficiënt van
buizen; e, f, g. stromen in de primaire trans- de
smoorspoel
S
formatorenwikkelingen.
zo groot is, dat de
hierin vloeiende wis
selstroom te verwaarlozen is t.o.v. Jg.) In fig. 9b, c en d zijn de
grafieken van de drie anodestromen weergegeven. De maximale waarde
van de tegenspanning treedt voor de buis 1 op, op de met tx en tx aan
gegeven momenten. Men berekent hiervoor een waarde van 2/3 n Eg =
= 2,09 Eg.
De effectieve waarde van de wisselspanning per (in ster geschakelde)
fase bedraagt bij deze schakeling:
ipi
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V*hff~ ^a2eff

V^eff~ 3/3 £g-°'855 £g'

(14)

Daar de effectieve waarde van de anodestroom, zoals men gemakkelijk
inziet, hier bedraagt
/

aleff

=I

a2eff

=1

a3eff

_1 _ /
V3 g/

(i5)

is het schijnbaar vermogen van de drie secundaire wikkelingen tezamen
3 ^aleff ^aleff = ~_3~ ^g 18 =

^g

(16)

Door de drie primaire wikkelingen vloeit natuurlijk weer een zuivere
wisselstroom, daar de gelijkstroomcomponent van de secundaire
stromen niet door de transformator kan worden „doorgegeven”. De
grafieken van de drie primaire stromen zijn voorgesteld in fig. 9e, f en g.
Wanneer iedere primaire wikkeling nY windingen telt en iedere secundaire
wikkeling n2 windingen, zal de effectieve waarde van de primaire stromen
zijn
n2 a/2 7
(17)
/Pteff“ ZP2eff” 7P3eff~
/ti 3
g' *
terwijl de primaire spanningen bedragen
n 1 7t \/2 p
VP'eff = VP2eff = VPW n2 3 V3 g‘
Het schijnbare primaire vermogen is dus
2 ji
^g ~ 1,21 ^g ^g'
3 7P'eff ^Pleff= 3^/3

(18)

(19)

Ook hier is dus weer het schijnbare primaire vermogen kleiner dan
het schijnbare secundaire vermogen.
Het is nog van belang te wijzen op het feit, dat bij een driefasengelijkrichtschakeling met een transformator de primaire wikkelingen
bij voorkeur in driehoek worden geschakeld. Bij schakeling in ster
(zonder nulleiding) kunnen nl. moeilijkheden ontstaan, die hun oorzaak
vinden in het feit, dat op ieder willekeurig moment slechts in één der
secundaire wikkelingen stroom vloeit. De stroom van de hiermede ge
koppelde primaire wikkeling verdeelt zich echter over de beide andere
primaire wikkelingen. Daar nu in de met deze laatste gekoppelde
secundaire wikkelingen geen stroom vloeit, ontstaat een ongewenste
verdeling van de magnetische flux over de drie delen van de transformatorkern, waardoor o.a. een sterke magnetische spreiding ontstaat.
Daar bij een driehoekschakeling van de primaire wikkelingen ieder
van deze wikkelingen afzonderlijk met het net is verbonden, treden de
genoemde bezwaren bij deze schakeling niet op.

U4

a.V.F.i

F
ZESFASENSCHAKELINGEN
We zullen thans een aantal schakelingen beschrijven, waarbij zes gelijkrichtbuizen worden gebruikt; de aan deze buizen toegevoerde wissel
spanningen hebben hierbij een onderlinge faseverschuiving van 6o°.
1. Zesfasen =sterschakeling
De meest voor de hand liggende schakeling ontstaat, door om elke arm
van een draaistroomtransformator een wikkeling met een middenaftakking te plaatsen en met behulp hiervan drie tweefasengelijkrichters te
construeren, waarbij de gloeidraden van alle buizen onderling zijn ver
bonden (fig. io). In fig. ii zijn de anodewisselspanningen (tussen de
anodes en aarde) door de gestippelde sinusoïdes Vai t/m Vae voorgesteld.
Ui—*

la z-----

laa

;Vaï

'V

''Va 3

Va^
|o Va—T—
lO .

Va ,|0

T

:

—"*g

las—
Vk

I a a------►

Fig. io. Schema van een zesfasengelijkrichter
(sterschakeling).
Ook hier zullen de kathodes weer de spanning „volgen1 # van de anode,
die op het beschouwde moment de hoogste positieve spanning heeft, zodat
de grafiek van deze spanning de vorm heeft van de getrokken lijn. We zien
hieruit, dat de frequentie van de rimpelspanning zesmaal de netfrequentie bedraagt. De grootte van de rimpelspanning is aanmerkelijk kleiner
dan die bij een driefasenschakeling. Voor de amplitude van de grond
golf (eerste harmonische) volgt uit een berekening met behulp van de
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reeksontwikkeling volgens Fourier: 0,057 £g- Zoals men eenvoudig
inziet, is ook bij deze schakeling de maximale waarde van de stroom in
ieder van de buizen gelijk aan de geleverde gelijkstroom /g. Immers deze
stroom wordt „beurtelings" door ieder van de buizen geleverd. In
fig. 12a t/m f zijn de grafieken van de anodestromen van de zes buizen
voorgesteld. Daar ieder van de buizen gedurende Vg gedeelte van een
periode stroom levert, is de gemiddelde waarde van de anodestromen
Vo/g.
Uit fig. 11 blijkt, dat de amplitude van de benodigde wisselspanningen
slechts weinig groter is dan de verkregen gelijkspanning Eg, Inderdaad
kan men hiervoor berekenen een waarde van - ESf zodat de effectieve
3
waarde van deze wisselspanningen bedraagt

r«eff-

— V^eff — 3 V2 Eg ~ 0,74 Eg'

'*

. •

(20)

De maximale tegenspanning treedt op op de momenten, waarop de
kathodespanning zijn grootste positieve waarde heeft bereikt. Uit
vk
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Fig. 11. Grafieken van de spanningen op de gelijkrichtbuizen in een schakeling volgens fig. 10.
Vk is de gelijkgerichte spanning. Op de met tx
aangegeven tijdstippen treedt voor één van de
buizen de maximale tegenspanning op.
fig. 11 blijkt, dat op deze momenten de anodespanning van één der
buizen zijn grootste negatieve waarde bereikt. Voor de buis, waarvan
de anodewisselspanning met Vai is aangegeven, is dit bv. op de met
aangegeven momenten. Voor de maximale waarde van de tegenspanning
vindt men door berekening 2/3 n Eg = 2,p9 £g. Deze staat dus in
dezelfde verhouding tot de verkregen gelijkspanning Eg als bij de
driefasenschakeling van fig. 8.
9
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voor
zullen
We
deze schakeling ook
nog het schijnbare ver
mogen van de primaire en secundaire
wikkelingen
bereke
nen, daar de kennis
hiervan van veel be
lang is bij het ontwer
pen van de benodigde
transformator.
Daar in ieder van
de secundaire wikke
lingen gedurende V 6
gedeelte van iedere
periode een stroom
I g vloeit, is de effec
tieve waarde van deze
stroom

lat

a
Ia2

b
ia3

c
Ia4

d
las

e
Ia6

ƒ
Ipl

9

/aleff”
Ip2

= I a6eff ”

h

1 /
V6 g‘
(2l)

Het schijnbare ver
mogen van de zes
secundaire wikkelingen tezamen is dus

Ip3

L

6£aleff/aleff =
jcV3

Fig. 12. Grafieken van de stromen, die optreden
in een schakeling volgens fig. io. a t/m f. stromen
in de gelijkrichtbuizen; g, h, i. stromen
in de primaire transformatorwikkelingen.

3
= i,8i Eglg. ♦ .(22)

In de primaire wik
kelingen vloeit twee
maal per periode stroom, omdat ieder van deze wikkelingen met twee
secundaire wikkelingen is gekoppeld. De grafieken van de primaire
stromen zijn in fig. i2g, h en i weergegeven. Is het aantal windingen
van ieder van de primaire wikkelingen nx en dat van de secundaire
wikkelingen /i2, dan is de effectieve waarde van de primaire stromen
/Pieff“ /P2eff~ ;P3eff

n2

1

~ ni V3

r

g'

terwijl de effectieve waarde van de primaire spanningen bedraagt:

(23)

a.V.F.i-2

^Pieff“

= v P6eff ==rn_7L_E
n2 3 \/2 g
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(24)

Het schijnbare primaire vermogen is dus
v P*eff
31 PJeff V

^g^g-1'28^^

(25)

Wanneer bij het ontwerpen van een gelijkrichter in een schakeling
volgens fig. 10 blijkt, dat een bepaald huistype niet kan worden ge
bruikt, is dit meestal het geval omdat óf de maximale tegenspanning óf
de maximale waarde van de stroom voor het desbetreffende type te
groot blijkt te zullen worden. Door toepassing van een andere schakeling
kan met betrekking tot ieder van deze punten een minder zware be
lasting van de buis worden bereikt.
2. Dubbele driefasen=serieschakeling
Een kleinere tegenspanning treedt op in de zg. dubbele driefasenserieschakeling, die is voorgesteld in fig. 13. Zij is samengesteld uit
twee driefasengelijkrichters, die ieder de halve spanning leveren en
in serie zijn geschakeld. De secundaire transformatorwikkelingen
worden zodanig aangesloten, dat tussen de anodespanningen van de
beide groepen van drie buizen een faseverschuiving van 180° bestaat.
In fig. 13 is dit door
de onderlinge stand
van de wikkelingen aan
o
o
gegeven. De rimpelo
o
spanningen, die voor
ieder van de beide
driefasengelijkrich
ters een frequentie 3/
'öüütf'
hebben (ƒ = de netVkl
frequentie), vertonen
t.o.v. elkaar een fase
verschuiving (fig. 14).
Vk*
Hierdoor is de fre
quentie van de totale
rimpelspanning 6 / en
is deze spanning ook
kleiner dan die van
de beide driefasenge
lijkrichters afzonder
lijk.
Evenals
bij
de vorige besproken
schakeling
is
°°k Fig. 13. Schema van de dubbele driefasen-seriehier de amplitude van schakeling. Hierbij treedt een kleinere tegenspande eerste harmonining op dan bij de zesfasen-sterschakeling.

n8

a.V.R2

Vkl +Vk2

Vk2

J..

Vkt

V

\

sche van de (totale) rimpelspanning 0,057 Eg.
Daar ieder van de beide delen
van de schakeling slechts de
halve gelijkspanning behoeft te
leveren, behoeft aan de buizen
ook slechts een wisselspanning
te worden toegevoerd, die de helft
is van de in de schakeling van
fig. 10 benodigde spanning. De
effectieve waarde hiervan bedraagt
dus

71

Eg = 0,428 Eg. Hier

door is de maximum-tegenspanning natuurlijk ook slechts de
helft, nl. 1,05 Eg.
Zoals men gemakkelijk inziet,
is ook hier de maximum stroom
in ieder van de buizen gelijk aan
de geleverde gelijkstroom Ig, terwijl de gemiddelde stroom per buis
V3 Ig bedraagt. Deze is dus twee maal zo groot als in een schakeling
volgens fig. 10. De effectieve waarde van de stroom in de secundaire
zodat men voor het
transformatorwikkelingen bedraagt 1 7
Fig. 14.
gerichte
helften
fig. 13,

Grafieken van de gelijk
spanningen van de beide
van de schakeling volgens
benevens van de som van
deze spanningen.

W%’

schijnbare vermogen van de zes secundaire wikkelingen tezamen vindt

6x

n F *
I
3 \/6 g
V3 g

” V2
^g^g “ M8£g^g<
3

(26)

Daar ieder van de (in de figuur niet aangegeven) primaire wikkelingen
is gekoppeld met twee secundaire wikkelingen, vloeit in de primaire
wikkelingen stroom gedurende 2/8 gedeelte van een periode. De effecH2

tieve waarde van deze stroom zal dus bedragen —

Ig. Het

n1

schijnbare vermogen van de drie primaire wikkelingen is dus
71
_
1Ï2
n1
3 X — X---- -Jgr Ea X -----

n2

/ g —— Egl g—1,0^

Egl g. (27)

Uit het feit, dat in fig. 13 de zes kathodes in twee groepen zijn
verdeeld, die niet met elkaar zijn verbonden, volgt, dat bij de dubbele
driefasen-serieschakeling een gloeistroomtransformator met twee secun
daire wikkelingen nodig is. Bij een zesfasenschakeling volgens fig. 10
daarentegen is slechts één secundaire wikkeling nodig.

a.V.F.3
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3. DricfascnsGraetzsschakcling
Vrijwel dezelfde resultaten als met de schakeling van fig. 13 kunnen
worden verkregen met de zg. driefasen-Graetz-schakeling, die in fig. 15
is voorgesteld. De buizen Bv B3 en B5 vormen een driefasengelijkrichtschakeling, wat eveneens het geval is met de buizen B2, B4 en B6.
Bij de eerstgenoemde buizen zijn echter niet de anodes, doch de katho
des met de driefasentransformator verbonden. Zoals men gemakkelijk in
ziet, zullen in dit geval de verbonden anodes steeds de spanning „volgen'"
van die kathode, die op het beschouwde moment de grootste negatieve
spanning heeft. Hierdoor is de rimpelspanning van de tweede groep
buizen in fase een halve periode verschoven t.o.v. die van de eerste
groep. De frequentie van de totale rimpelspanning is dus ook hier zes
maal de netfrequentie. Doordat ook bij de schakeling van fig. 15 de
gelijkspanningen, die door de beide groepen van drie buizen worden
opgewekt, in serie zijn geschakeld, is ook hier een secundaire transformatorspanning nodig, die slechts de helft is van die in een schakeling
volgens fig. 10. Deze
spanning bedraagt dus
ook hier
■o —

3 \/6

°'4z8

Bi

terwijl de maximale waar
de van de tegenspanning
ook hier
-'THftT'-J—0+

-|£g= I'°5 £g
is. De amplitude van de
eerste harmonische van
de rimpelspanning is
evenals bij de hiervoor
behandelde
schakeling
gelijk aan 0,057 Eg.
Ook bij de driefasenGreatz-schakeling levert
iedere buis gedurende Vs
gedeelte van een periode
stroom, zodat de ge
middelde stroom per
buis 1/3 /g is. De maxi
male waarde van de buisstroom is natuurlijk weer
gelijk aan /g.
Het schijnbare secun
daire vermogen van de

B4|

b5i

&6i

Fig. 15.
Schema van de driefasen-Graetz-schakeling.
Ook hierbij treedt een kleinere tegenspanning
op dan bij de zesfasen-sterschakeling.

120 a.V.F.3-4
transformator is echter bij de Graetz-schakeling kleiner dan bij de dub
bele driefasen-serieschakeling van fig. 13. Immers ieder van de drie
secundaire wikkelingen levert bij de Graetz-schakeling tweemaal per
periode een stroom 7g gedurende 1/3 periode; de effectieve waarde van
deze stroom bedraagt derhalve V 2/3 7g. Het schijnbare secundaire
vermogen is dus

3 x Ba/6 igX

Ff'

JT>

g " 3

£g / g — 1^05 £g 1 g« ..»» (28)

Zoals men gemakkelijk kan verifiëren is het schijnbaar primaire ver
mogen eveneens gelijk aan de onder (28) genoemde waarde.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat bij de driefasen-Graetz-schakeling
een gloeistroomtransformator met vier secundaire wikkelingen nodig is,
zoals uit het aantal niet met elkaar verbonden kathoden in fig. 15 blijkt.
4. Dubbele driefasen=parallelschakeling
Een kleinere waarde van de piekstroom wordt verkregen met de
dubbele driefasen-parallelschakeling, die in fig. 16 is voorgesteld. Ook
deze schakeling bestaat weer uit twee driefasengelijkrichters, waar
bij alle gloeidraden parallel zijn geschakeld. De secundaire wikke
lingen zijn weer zo
danig aangesloten, dat
de
anodewisselspanningen van de beide
groepen van drie bui
zen in tegenfase zijn.
Tussen de beide stereen
punten
is
auto-transformator T
met transformatieverhouding 1 gescha
keld. Indien deze zou
worden
weggelaten,
dus de beide sterpunten met elkaar zou
den zijn verbonden,
.0 zou
de schakeling
o
+ van fig. 16 geheel
o
o
o
met die van fig. 10
overeenkomen. Door
het aanbrengen van
de
autotransformaFig. 16.
tor T wordt nu ver
Schema van de dubbele driefasen-parallelschake
ling. Hierbij treedt een kleinere waarde van de kregen, dat ieder van
piekstroom op dan bij de zesfasen-sterschakeling. de beide groepen van
1 ••
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drie buizen constant stroom blijft leveren, zodat de stroom, die iedere
groep levert, 1/2 Ig is. Dit is dus tevens de maximale waarde van de
stroom in iedere buis. De gemiddelde buisstroom is nu Ve
dus
gelijk aan die bij de zesfasen-sterschakeling.
Daar ieder van de beide groepen van drie buizen de totale gelijkspan
ning moeten leveren, is de benodigde waarde van de secundaire span
ning gelijk aan die van de driefasenschakeling volgens fig. 8, nl.
u^e

= 0,855 £g*
3 V3 g
De maximale waarde van de tegenspanning zal dus ook hier

^

— 2'°9

zijn. De amplitude van de grondgolf van de rimpelspanning is natuur
lijk ook bij deze schakeling 0,057 Eg, terwijl de frequentie van deze
rimpelspanning zes maal de netfrequentie is.
Daar in ieder van de secundaire wikkelingen gedurende % periode
een stroom 1/2 Ig vloeit, is de effectieve waarde van de stroom in de
buizen —]~ Ig, zodat het schijnbare vermogen van de zes secundaire
wikkelingen gezamenlijk bedraagt

6x

tc

-y/2

3 V3

Eag X

1

,

2V3

_ n -y/2

g~

3

Eg Ig — 1,48 Eglg.

(29)

In de drie (in de figuur niet aangegeven) primaire wikkelingen
vloeit tweemaal per periode gedurende Va periode stroom. De effectieve
waarde hiervan bedraagt dus

n2 1

n1 a/6
in de drie primaire wikkelingen is:
n 1 TC y/2 Er, X "2

Ig, zodat het schijnbare vermogen

(3°)

£g/g‘
nz 3V3 g 7Ï7V6
Tenslotte zij nog vermeld, dat de gloeistroomtransformator, die bij
de dubbele driefasen-parallelschakeling wordt gebruikt, slechts één
secundaire wikkeling behoeft te hebben, zoals blijkt uit het feit,
dat in fig. 16 de kathodes van de zes buizen alle onderling zijn ver
bonden.
3 X

♦ ♦

In de hierna volgende tabel zijn de belangrijkste eigenschappen van
de verschillende in het bovenstaande behandelde schakelingen over
zichtelijk samengevat.
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1

DE INVLOED VAN DE
;

transformatorspreiding
Bij de behandeling van de verschillende gelijkrichtschakelingen,
zoals we die hierboven gaven, hebben we verschillende vereenvoudigende
onderstellingen gemaakt, waardoor het beeld, dat van de werking van
een gelijkrichter werd verkregen, slechts vrij globaal was. Zo hebben we
bv. aangenomen, dat het „overnemen” van de stroom van de ene buis
door de andere plotseling geschiedt op het moment, waarop de beide
anodes dezelfde spanning hebben (zie fig. 9 en n). In werkelijkheid kan
dit „overnemen” van de stroom echter niet plotseling geschieden en wel
hoofdzakelijk, doordat in serie met iedere buis een bepaalde zelfinductie
is geschakeld, nl. de spreidingszelfinductie van de secundaire transformatorwikkelingen. Zoals bekend is, is voor het verkrijgen van een
stroomverandering in een spoel een spanning nodig, die groter is naar
mate de tijd, waarin deze verandering plaats heeft, korter is. Een „plot
selinge" verandering van de stroomsterkte van nul tot de waarde 7g of
omgekeerd zou dus een oneindig hoge spanning vereisen, die uiteraard
niet aanwezig is. Gedurende een bepaalde tijd zal dus de stroom in een
der gelijkrichtbuizen afnemen van 7g tot nul en die van een andere buis
toenemen van nul tot 7g. Het verloop van de stromen in de drie buizen
van een driefasenschakeling zal dus ongeveer zijn, zoals in fig. 17a is
geschetst. Gedurende de met t0 aangegeven tijd vloeit stroom in de
buizen 1 en 2. De spanning aan de gezamenlijke kathodes is gedurende
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Fig. 17. Grafieken van de spanningen en stromen in een driefasengelijkrichter,
waarbij rekening is gehouden met de invloed van de transformatorspreiding.
Gedurende de tijd t0 vloeit nu stroom in twee buizen. De gelijkgerichte spanning
krijgt een verloop, zoals met de getrokken lijn Vk is aangegeven.
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deze tijd gelijk aan het gemiddelde van de anodespanningen van deze
beide buizen. Op het moment, waarop de stroom in de eerste buis tot
nul is gedaald, „springt" de kathodespanning op de waarde van de
anodespanning van de tweede buis. Het verloop van de spanning aan
de gezamenlijke kathodes zal dus zijn, zoals in de figuur met de getrokken
lijn Vk is aangegeven. Het zal duidelijk zijn, dat de gemiddelde waarde
van de kathodespanning, d.i. de verkregen gelijkspanning, door het
hier beschreven effect daalt en wel zal deze daling groter zijn naarmate
de door de gelijkrichter geleverde gelijkstroom groter is. (Immers in
dit geval is de tijd t0 groter.) Bij een grotere stroomafname daalt dus
de spanning, m.a.w. de gelijkrichter heeft een zekere inwendige weer
stand.
Zoals uit fig. 17 blijkt heeft de transformatorspreiding ook invloed
op de grootte van de rimpelspanning en onder bepaalde omstandigheden
ook op de maximale waarde van de tegenspanning. We zullen echter op
de hiermede samenhangende problemen niet nader ingaan. Alleen willen
wij nog melding maken van het feit, dat de spreidingszelfinductie, die in
verband met de hierboven behandelde problemen dient te worden
beschouwd, niet gelijk is aan die, welke optreedt in wisselstroomproblemen zonder gelijkrichters. Immers bij „normale" wisselstroomproblemen met meerfasentransformatoren vloeien stromen in alle secun
daire wikkelingen, terwijl volgens het bovenstaande bij gelijkrichters
hoogstens in twee secundaire wikkelingen gelijktijdig stroom vloeit. Ook
op dit probleem zullen wij echter hier niet dieper ingaan.

H
REGELBARE GELIJKRICHTERS
Sommige kwikdampgelijkrichtbuizen bevatten behalve de anode en de
kathode nog een derde electrode, waarmede invloed kan worden uit
geoefend op de anodestroom. Men noemt deze buizen relaisbuizen of
ook wel thyratrons. Verschillende typen van deze buizen worden toe
gepast; zij kunnen worden verdeeld in twee groepen.
Bij het ene type treedt doorslag van de buis op normale wijze alleen
op, wanneer tussen de hulpelectrode en de kathode een bepaalde mini
male stroom vloeit. De grootte van deze hulpstroom is meestal enkele
mA's en tussen de hulpelectrode en de kathode is hiervoor doorgaans een
spanning van ongeveer 20 V nodig. Bij een ander huistype is tussen anode
en kathode een rooster aangebracht. Wanneer nu aan dit rooster t.o.v.
de kathode een grote negatieve spanning wordt gelegd, is voor het door
slaan van de buis een zeer grote positieve anodespanning nodig. Bij
een kleinere waarde van de negatieve roosterspanning is ook de voor
doorslag benodigde positieve anodespanning kleiner. In de practijk
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komt dit hierop neer, dat doorslag van de buis alleen optreedt, wanneer
de negatieve roosterspanning een bepaald bedrag (enige tientallen volts)
niet overschrijdt.
Alle buizen van de genoemde typen hebben dit gemeen, dat, wanneer
eenmaal de doorslag van de buis is ingetreden, de grootte van de vloei
ende stroom niet meer door de hulpelectrode kan worden beïnvloed.
De anodestroom wordt dus pas onderbroken, wanneer de spanning
van de anode t.o.v. de kathode nul is geworden. Toch kan met
behulp van de spanning aan de hulpelectrode de grootte van de ver
kregen gelijkspanning binnen bepaalde grenzen worden geregeld.
Hiertoe moet aan de hulpelectrode een wisselspanning worden toege
voerd, waarvan de faseverschuiving t.o.v. de anodewisselspanning kan
worden gevarieerd. Het schema van een hiertoe dienende schakeling
is voorgesteld in fig. 18. De draaistroomtransformator Trx vormt met
de drie gelijkrichtbuizen een gelijkrichtschakeling evenals die, welke
in fig. 8 is voorgesteld. Aan de drie hulpelectroden worden wissel
spanningen toegevoerd via een zg. faseregelaar Tr2. Deze gelijkt veel
op een draaistroommotor en bestaat uit een stator, die is voorzien van
een driefasenwikkeling. Ook de rotor is van een dergelijke wikkeling
voorzien. In de stator ontstaat nu een draaiveld, waardoor in de (stil
staande) rotor een driefasenspanning wordt geïnduceerd, die een zekere
faseverschuiving vertoont t.o.v. de primaire (stator-)spanning. Deze
faseverschuiving is afhankelijk van de stand van de rotor; door deze
te draaien kan men dus de faseverschuiving tussen anodewisselspanning
en hulpelectrodespanning regelen.
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Fig. 18. Schema van een driefasengelijkrichtschakeling met relaisbuizen.
Tfj. hoogspanningstransformator; Tr2. faseregelaar.
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In fig. 19 zijn voorgesteld de grafieken van de anodespanningen en
de roosterspanningen van de drie buizen, waarbij is aangenomen, dat
deze spanningen in fase zijn. In dit geval is de roosterspanning van
iedere buis positief gedurende dezelfde tijd, waarin de anodespanning
positief is, zodat de buizen telkens beginnen te geleiden op de in de
figuur met tlf U en t3 aangegeven tijdstippen, juist alsof het rooster
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Fig. 19. Grafieken van de spanningen, die optre
den in een schakeling volgens fig. 18, wanneer de
roosterspanningen in fase zijn met de anodespan
ningen. De „overname" van de stroom van een buis
door een andere geschiedt op de met
U en t3
aangegeven tijdstippen.
niet aanwezig was. De spanning Vk aan de kathodes verkrijgt dus
een verloop zoals in fig. 19c is aangegeven.
De toestand, die ontstaat, wanneer met behulp van de faseregelaar de
fase van de roosterspanningen zodanig wordt ingesteld, dat deze naijlen
t.a.v. de anodespanningen, is in fig. 20 geschetst. Op het met tx aan
gegeven tijdstip wordt de anodespanning van de buis Bx groter dan
die van de buis B3. De roosterspanning van de eerstgenoemde buis is
echter negatief en te groot om deze buis te doen „doorslaan”. Buis B3
zal dus blijven geleiden en de kathodespanning zal blijven verlopen
volgens de grafiek van de spanning 7a3. De negatieve roosterspanning
van Bx wordt echter kleiner en bereikt een waarde, waarbij het geleiden
van deze buis kan optreden. Deze waarde is in de figuur met Vc aan-
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gegeven. Op dit moment (in de figuur aangegeven als £/) zal dus de
stroom van B3 door Bl worden „overgenomen". De kathodespanning
stijgt nu plotseling tot de waarde, die Vai op dit ogenblik heeft. De
kathodespanning zal dus een verloop vertonen, zoals in fig. 20c is weer
gegeven. Het zal duidelijk zijn, dat de gemiddelde waarde van Vk in
fig. 20c kleiner is dan die in fig. 19c. Daar de faseregelaar Tr2 (fig. 18)
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Fig. 20. Als fig. 19, doch thans is tussen de
anode- en roosterspanningen een faseverschuiving
aanwezig. De „overname'' van de stroom van een buis
door een andere geschiedt nu op een later tijdstip
(ti), De gemiddelde waarde van de gelijkgerichte
spanning Vk daalt hierdoor.
slechts een gering vermogen behoeft te leveren, kan deze vrij klein zijn,
zodat met een dergelijke klein apparaat de spanning van een grote
gelijkrichtinstallatie kan worden geregeld.
Behalve voor het regelen van de verkregen gelijkspanning kan
men relaisbuizen ook toepassen met het oog op het inbouwen van een
systeem voor beveiliging van de installatie tegen kortsluiting. Men
kan de schakeling dan zodanig uitvoeren, dat bij het ontstaan van een
kortsluiting een hoge negatieve spanning aan de roosters wordt toegevoerd, waardoor de werking van de gelijkrichter wordt onderbroken.
Een belangrijk voordeel van deze methode t.o.v. vele andere is, dat
zij zeer snel werkt, daar er geen mechanisch bewegende delen voor
nodig zijn.
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I
KWIKVATGELIJKRICHTERS
Voor gelijkrichtinstallaties, die een zeer groot vermogen moeten
kunnen leveren, worden zg. kwikvatgelijkrichters of kwikkathodegelijkrichters gebruikt. Deze bestaan doorgaans uit een ijzeren vat, waar
binnen door een vacuumpomp een zeer lage druk wordt gehandhaafd.
Het reservoir heeft bovendien aansluitingen voor het vullen met kwik
en is van bijbehorende meetinstrumenten voorzien. Hierdoor is de
constructie van kwikvatgelijkrichters ingewikkelder dan die van
gelijkrichters met buizen met een verhitte kathode. De isolatoren, die
voor hoge spanningen geschikt dienen te zijn, moeten tevens een zeer
goede luchtdichte afsluiting vormen, wat altijd een moeilijk constructie
probleem is.
Een kwikvatgelijkrichter bevat meestal meer dan één anode en wordt
dus in een meerfasenschakeling gebruikt. Het kwikoppervlak doet
dienst als kathode. De boogontlading gaat hierbij uit van een klein
gebiedje van het kwikoppervlak, de zg. kathodevlek. Deze sterk lichtende
vlek, waarin de stroomdichtheid zeer groot is, loopt in grillige bewe
gingen over het kwikoppervlak rond. Om haar te doen ontstaan is
bij vele huistypen een hulpanode in de nabijheid van het kwik aange
bracht. Deze hulpanode kan nu in contact worden gebracht met het
kwikoppervlak, welk contact vervolgens weer wordt verbroken. Doordat
de hulpanode deel uitmaakt van een hulpstroomkring, ontstaat een
boogontlading tussen de hulpanode en de kwikkathode. Hierdoor
ontstaat nu de kathodevlek.
Het in contact brengen van de hulpanode met het kwikoppervlak kan
op verschillende manieren geschieden, bv. door het kantelen van het
kwikvat of door het bewegen van de hulpanode met behulp van een
uitwendig aangebrachte magneetspoel. Is nu op de genoemde wijze
eenmaal een boogontlading tussen hulpanode en kathode ontstaan, dan
wordt deze gemakkelijk door de hoofdanodes overgenomen.1
Bijzondere voordelen van de kwikvatgelijkrichters zijn de mogelijk
heid om deze voor zeer grote vermogens uit te voeren en de eigenschap,
om grote kortstondige overbelastingen zonder beschadiging te kunnen
doorstaan. In de radiotechniek is de toepassing van dit gelijkrichtertype beperkt tot zeer grote zenders.
1 Zie: J.G.W. MULDER, Een nieuwe metalen ventielbuis met kwikkathode.
Philips Techn. Tijdschr. t (1936) blz. 35.
N. WARMOLTZ, De potentiaalverdeling bij de ontsteker van een relaisbuis
met kwikkathode. Philips Techn. Tijdschr. 8 (1946) blz. 346.
N. WARMOLTZ, Het ontstekingsmechanisme van relaisbuizen met capacitieve
ontsteker. Philips Techn. Tijdschr. 9 (1947) blz. 105.
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J
AFVLAKFILTERS
De hoofdtaak van een afvlakfilter is om de rimpelspanning, die bij
de gelijkrichting ontstaat, te reduceren tot een toelaatbare waarde.
De grootte van de rimpelspanning hangt, zoals we hiervoor hebben
gezien, af van het aantal fasen en van de gebruikte schakeling. Bij meerfasengelijkrichters is de rimpelspanning kleiner dan bij tweefasengelijkrichters; bovendien is in het eerstgenoemde geval de frequentie
van de rimpelspanning hoger, waardoor men met een kleiner en dus
goedkoper filter kan volstaan.
In het algemeen bestaat een filter uit smoor'TffiTp
o
spoelen en condensatoren. (Een enkele maal
wordt een combinatie van weerstanden en con
densatoren toegepast.) In fig. 21 is een filter 0
geschetst, dat uit twee secties bestaat. De Fig. 21. Schema van
smoorspoelen hebben voor de rimpelspanning een filter, dat uit twee
een hoge impedantie, terwijl de impedantie van
secties bestaat,
de condensatoren voor deze spanning laag is.
De gelijkstroomweerstand van de smoorspoelen wordt steeds zo klein
mogelijk gemaakt om de vermindering van de verkregen gelijkspan
ning, die hierin ontstaat, te beperken.
Is de cirkelfrequentie van de eerste harmonische van de rimpel
spanning wr, dan is de verzwakking van deze spanning, die in één
filtersectie ontstaat, gegeven door
a = wr2 L C — 1
(31)

I__ X-

Indien <oT2 L C groot is t.o.v. 1, kan hiervoor worden geschreven
a = ojt2 L C
(32)
In de practijk is aan de laatstgenoemde voorwaarde practisch altijd
voldaan. Indien dit niet het geval mocht zijn, ontstaat een bijzonder
ongunstige situatie, wanneer cor2 L C ongeveer gelijk aan 1 is (reso
nantie). In dit geval is nl. volgens (31) a zeer klein, d.w.z. de rimpel
spanning zou in het filter worden versterkt in plaats van verzwakt.
Men dient er dus steeds voor te waken, dat in enige sectie van het
filter resonantie optreedt met de frequentie van de rimpelspanning
of een harmonische hiervan.
Uit het bovenstaande volgt, dat voor de mate, waarin de rimpel
spanning wordt onderdrukt, alleen het product van de zelfinductiecoëfficiënt L en de capaciteit C maatgevend is. Men zou dus kunnen
zeggen, dat het van geen belang is, welke van deze beide grootheden
men groot maakt Daar een smoorspoel met een grote zelfinductiecoëfficiënt duurder is dan een condensator met een grote capaciteit,
zal men in vele gevallen L zo klein mogelijk en C zo groot mogelijk
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willen maken. Hiermede kan men echter niet te ver gaan, daar een
bepaalde minimale waarde van L is vereist om de goede werking van de
gelijkrichter te waarborgen. Bij de in het voorgaande gegeven theorie
van de werking van de kwikdampgelijkrichter werd immers aangenomen,
dat de zelfinductiecoëfficiënt van de smoorspoel van de eerste filter
sectie zo groot was, dat hierin een bijna rimpelvrije gelijkstroom vloeit,
dus de „rimpelstroom" in de smoorspoel te verwaarlozen is. In de
practijk is dit natuurlijk nooit volkomen te verwezenlijken en kan men L
wel zo klein kiezen, dat de rimpelstroom hierin niet klein is t.o.v. de ge
lijkstroom. Men kan hiermede echter niet zo ver gaan, dat de maximale
waarde van de rimpelstroom groter wordt dan de afgenomen gelijk
stroom. Immers in dit geval zou de stroom regelmatig worden onder
broken, terwijl de gehele voorgaande theorie was gebaseerd op de aan
name, dat de stroom zonder onderbreking van de ene buis door de
andere werd overgenomen. De minimale hiervoor benodigde waarde
van L kan als volgt worden berekend.
Is de amplitude van de rimpelspanning Er en de cirkelfrequentie van
deze spanning cor, dan kan met een goede benadering worden gezegd,
dat de amplitude van de rimpelstroom in de smoorspoel bedraagt
Er
üjtL

'

(Hierbij is aangenomen, dat de reactantie van de condensator te ver
waarlozen is t.o.v. die van de smoorspoel.) Voor het ononderbroken
vloeien van de stroom is nodig, dat deze waarde kleiner is dan de
gelijkstroom 7g, dus
Wr/g

(33)

Wanneer de gelijkrichter wordt gebruikt bij een wisselende waarde
van 7g dient natuurlijk bij het bepalen van de minimale waarde van
L volgens (33) met de kleinst voorkomende waarde van 7g rekening te
worden gehouden. Gunstig werkt in dit opzicht het feit, dat de zelf
inductiecoëfficiënt van een smoorspoel meestal groter wordt, wanneer
de stroom in de spoel vermindert (magnetische verzadiging van het
ijzer). Om van dit verschijnsel het maximum-profijt te trekken, wordt
een smoorspoel voor het bovenomschreven doel vaak uitgevoerd
zonder of met een slechts zeer kleine luchtspleet (zie Deel 3
hfdst. VI.E).
Wanneer de belastingsstroom van een gelijkrichter zeer sterk varieert,
wordt soms een weerstand tussen de uitgangsklemmen aangebracht
om te voorkomen, dat de stroom beneden een bepaalde minimale
waarde daalt. Uiteraard betekent dit een extra-belasting voor de
gelijkrichtapparatuur.
Nog om een andere reden is het nodig, dat de zelfinductiecoëffi
ciënt van de eerste smoorspoel niet kleiner wordt gekozen dan een
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bepaalde minimale waarde. Bij het inschakelen van de installatie
ontstaat nl. altijd een zg. inschakelstoot, d.i. een kortdurende sterke
stroom, die wordt veroorzaakt door het feit, dat zich op de eerste
condensator van het filter nog geen gelijkspanning heeft gevormd.
Wanneer buizen met een grote inwendige weerstand, dus hoogvacuumbuizen, worden gebruikt, is alleen deze inwendige weerstand reeds
voldoende om de inschakelstoot te beperken; men kan dan ook in dit
geval zonder bezwaar een filter met condensatoringang gebruiken. Bij
buizen met gasvulling daarentegen zou bij gebruik van een filter met
condensatoringang de inschakelstroomstoot een zodanige waarde aan
nemen, dat de kathode van de buis blijvend beschadigd zou worden.
Ook dit is een reden, waarom men een filter met smoorspoelingang
dient te gebruiken en de zelfinductiecoëfficiënt van de smoorspoel
niet kleiner dan een bepaalde minimale waarde mag worden genomen.
In de regel is echter de minimale waarde, die volgt uit de voorwaarde
voor het ononderbroken vloeien van de anodestroom, groter dan die,
welke volgt uit de beperking van de inschakelstoot, zodat men dan
hiermede geen rekening meer behoeft te houden.
K
GLOEIDRAADVOEDING
Grote zendbuizen zijn practisch steeds voorzien van een direct
verhitte kathode, daar de hoge eisen, die aan de emissie worden gesteld,
het gebruik van een indirect verhitte kathode uitsluiten. Wanneer
nu de gloeidraad door middel van wisselstroom wordt verhit, treden
meestal moeilijkheden op, die tot uiting komen in een modulatie
van het versterkte signaal met een frequentie, gelijk aan de netfrequentie of een hogere harmonische daarvan. Een der oorzaken
hiervan kan zijn een wisselspanning, die door de gloeispanning op het
rooster wordt geïnduceerd. Doordat de karakteristieken van iedere
buis min of meer gekromd zijn, treedt dan modulatiebrom op (zie
Deel 2, hfdst. IV.G.4).
Een tweede oorzaak hiervan is van magnetische aard. De gloeistroom
van grote zendbuizen bedraagt tientallen of zelfs honderdtallen
ampères. Hierdoor ontstaat rondom de gloeidraad een magnetisch
wisselveld, waardocr de electronenstroom periodiek wordt afgebogen,
wat ook uiteindelijk modulatie van de versterkte signalen tot ge
volg heeft.
Enige verbetering wordt in dit opzicht bereikt door meer dan één
gloeidraad aan te brengen en de stromen in deze draden een zekere
faseverschuiving te geven. Zo kan men bv. drie gloeidraden aan een
draaistroomnet aansluiten. Een andere methode is het toepassen van een
bepaalde vorm van tegenkoppeling (zie Deel 2, hfdst. V.b.7), waarbij
10

132 a.V.K-L.i
aan het versterkte signaal een detector wordt aangesloten en de ver
kregen laagfrequente wisselspanning naar het rooster van de buis of
een der voorgaande buizen wordt teruggevoerd.
De glöeidraden van grote zendbuizen worden tegenwoordig ook wel
gevoed met gelijkstroom, die wordt verkregen door middel van metaalgelijkrichters (zie hieronder). Deze zijn nl. bijzonder geschikt voor
het verkrijgen van grote gelijkstromen bij lage spanningen. Soms
worden ook wel roterende omvormers toegepast.
L
METAALGELIJKRICHTERS
Behalve de in het voorgaande behandelde gelijkrichtbuizen worden
in de radiotechniek ook zg. metaalgelijkrichters gebruikt. Terwijl de
werking van een gelijkrichtbuis berust op de electronenemissie van een
gloeiende kathode, kan de werking van een metaalgelijkrichter het best
worden vergeleken met die van een kristaldetector.
In zenders worden metaalgelijkrichters in hoofdzaak toegepast in
die gevallen, waar men over gelijkrichters wil beschikken, die een
bijzonder grote betrouwbaarheid en levensduur hebben. Wegens
de betrekkelijk grote afmetingen en andere, hierna nog te beschrijven,
eigenschappen blijft de toepassing van metaalgelijkrichters echter
beperkt tot
a. de gloeidraadvoeding der buizen;
b. het leveren van negatieve roosterspanningen en andere hulpspanningen, zoals voor de bekrachtiging van relais, magnetische
schakelaars, enz.;
c. het leveren van de anodestroom in kleinere zendinstallaties,
waarbij de anodespanningen de waarde 1000 V niet overschrijden.
i. De opbouw van een metaalgelijkrichter 1
Een metaalgelijkrichter bestaat uit een metaal en een zg. halfgeleider,
die van elkaar zijn gescheiden door een dunne isolerende laag. Een
halfgeleider is een stof, waarvan het geleidingsvermogen ligt tussen
dat van een geleider en een isolator. Enige hiertoe behorende stoffen
zijn: koperoxyduul, kopersulfide, koperjodide, alsmede een bepaalde
vorm, waarin selenium voorkomt. Voor de eerste metaalgelijkrichters,
die practische betekenis verkregen, werd koperoxyduul gebruikt (een
bepaalde verbinding van koper met zuurstof). Tegenwoordig wordt
echter veelal selenium toegepast. Deze stof wordt in gesmolten toestand
1 Zie hierover ook: W. CH. VAN GEEL, Sperlaaggelijkrichters. Philips Techn.
Tijdschr. 4 (1939) blz. 104.
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in een dunne laag op een metalen grondplaat aangebracht (zie fig. 22).
Door een speciale warmtebehandeling wordt het selenium in de ge
wenste toestand gebracht, waardoor tegelijk op het vrije oppervlak een
dunne isolerende laag ontstaat (de „sperlaag”). Na afkoeling wordt op
deze laag een dun laagje van een gemakkelijk smeltend metaal aange
bracht (een legering van tin, cadmium en bismuth). Deze laag wordt
met een der toevoerdraden verbonden, terwijl de andere toevoerdraad
aan de koperen grondplaat wordt bevestigd.
Bij het aanleggen van een electrische
spanning tussen de beide electroden ontstaat
in het isolerende laagje een electrisch veld;
door de zeer geringe dikte van dit laagje
is de veldsterkte hierin zeer groot. Hier
door kunnen, ondanks het feit, dat het
22. Opbouw van een
laagje uit een isolerende stof is samenge Fig.metaalgelijkrichter.
steld, electronen van de ene electrode naar
a. metalen plaat;
de andere overgaan en wel blijkt, dat dit
b. halfgeleider;
veel gemakkelijker geschiedt in de richting
c. sperlaag;
d. tegenelectrode;
van het metaal naar de halfgeleider dan om
de ,,doorlaatrichting"
gekeerd. De „doorlaatrichting” voor de
voor de electrische
stroom is dus van de halfgeleider naar het
stroom
is van b naar d.
metaal, bij de seleniumgelijkrichter dus van
het selenium b naar de metaallegering d.
Wegens dit „doorlaten" van de stroom in slechts één richting
duidt men dit gelijkrichtertype ook wel aan als een selenium-ventiel.
Wanneer een gelijkrichter voor een hoge spanning moet worden
vervaardigd, worden steeds een aantal van de boven beschreven gelijkrichters in serie geschakeld. Men duidt ieder van hen dan ook wel aan
als gelijkrichtcel.
2. De stroom =spanningskarakteristiek
In fig. 23 is de stroom-spanningskarakteristiek van een seleniumcel
weergegeven. De stroom is hier aangegeven in mA per cm2. Indien het
oppervlak van de cel bekend is, kan dus de werkelijke waarde van de
stroom worden berekend. Fig. 23 geldt slechts, wanneer aan de gelijk
richter een gelijkspanning wordt aangelegd; het is dus de zg. statische
karakteristiek. Bij het aanleggen van een wisselspanning heeft de stroom
in de zg. sperrichting een ander verloop door het merkwaardige ver
schijnsel, dat het bij het aanleggen van een spanning in deze richting
steeds enige tijd duurt, voordat de stroom de in fig. 23 aangegeven
waarde heeft bereikt. Hierdoor treedt bij het aanleggen van een wissel
spanning nawerking (hysteresis) op en de karakteristiek krijgt in de
sperrichting de vorm van een lus (fig. 24). Reeds bij een frequentie
van 50 Hz is dit verschijnsel merkbaar.
De vorm van de karakteristiek is niet alleen afhankelijk van de
constructie van de gelijkrichtcel, doch ook van de temperatuur. Bij
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een verhoging van de temperatuur neemt de stroom in beide richtingen
toe. Bij een seleniumcel is de toename van de stroom in de doorlaatrichting per graad temperatuurverhoging ongeveer i %, in de sperrichting daarentegen ongeveer 5 a 10 %.
Voor spanningen beneden 1 V kan de stroom in de doorlaatrichting
met een zeer goede benadering worden voorgesteld door de ver
gelijking
— b/V
I = a V2 e
(34)
Hierin is e het grondtal van de natuurlijke logarithmen (e = 2,718 28)
en zijn a en b twee constanten.
Een bijzonderheid doet zich nog voor, wanneer een seleniumventiel
afwisselend wordt ge
bruikt op verschillen
(mA/craf
de spanningen. De
karakteristiek in de
sperrichting
is nl. ook
20afhankelijk van de
grootte van de gemid
delde spanning, die in
10deze richting wordt
aangelegd; hoe lager
-20
-IO
deze spanning is, des
+2
te kleiner is de sperV(VOlt)
weerstand. Deze va
riatie geschiedt bij
-10verlagen van de span
ning zeer langzaam
Fig. 23. Statische karakteristiek van een
(enkele dagen), bij ver
seleniumventiel.
hogen van de spanning
daarentegen
betrek
1
kelijk snel. Het gevolg
is, dat wanneer een
ventiel, dat gedurende
enige tijd op een lage
spanning heeft „ ge
werkt, plotseling op
een veel hogere span
ning wordt aange
sloten, een abnormaal
grote stroom in de
sperrichting optreedt.
Na enkele minuten
is
echter deze stroom
Fig. 24. Stroom-spanningskarakteristiek van een
seleniumventiel bij het aanleggen van een wissel tot de normale waar
spanning. In de sperrichting treedt hysteresis op. de gedaald.
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3. Dc schakeling van metaalgelijkrichters 1
De hier beschouwde gelijkrichters kunnen in dezelfde schakelingen
worden gebruikt als de in de voorgaande paragrafen behandelde gelijkrichtbuizen. In fig. 25 t/m 28 zijn een aantal voorbeelden gegeven van
schema's van gelijkrichters met metaalventielen. Voor het verkrijgen
van een nagenoeg rimpelvrije gelijkspanning kan natuurlijk weer
een filter worden toegepast met con
o+
densator- of smoorspoelingang.
O
O O
Is de gelijk te richten spanning
O O
o o
hoger dan die, welke voor één enkele
o o
o
cel toelaatbaar is, dan kunnen enige
cellen in serie worden geschakeld.
Wanneer de gelijkrichter een stroom
Fig. 25. Enkelfasegelijkrichter
moet leveren, die groter is dan de
met een seleniumventiel.
voor één cel toelaatbare stroom,
dan kunnen enige cellen worden
o
parallel geschakeld.
o o
■o -

4. Dc toelaatbare spanning
en stroom
Wanneer de spanning in de sperrichting op een seleniumcel wordt
opgevoerd, neemt de stroom aanvan
kelijk langzaam en later sneller toe,
tot tenslotte het ventiel „doorslaat".2
De maximale spanning, die voor een
seleniumgelijkrichtcel in de sperrichting continu toelaatbaar is, be
draagt ongeveer 25 V. In twijfelge
vallen dient men na te gaan, dat deze
spanning onder geen omstandigheid
kan worden overschreden, waarbij

o o
o
o
o o
o o
o

Fig. 26. Tweefasengelijkrichter
met seleniumventielen.

o
o
o
o

Fig. 27. Tweefasen-Graetz-schakeling met seleniumventielen.

1 Zie ook: D. M. DUINKER, Het ge
bruik van seleenventielen in gelijkrichters.
Philips Techn. Tijdschr. 5 (1940) blz. 200.

i

2 Bij een seleniumgelijkrichter heeft dit
meestal geen blijvende nadelige gevolgen,
daar slechts de uitstekende punten,
die de doorslag hebben veroorzaakt,
wegbranden en vernieling van de sperlaag (kortsluiting) meestal niet optreedt.
Een koperoxyduulgelijkrichter is daaren
tegen veel gevoeliger voor doorslag;
hierbij treedt vrijwel steeds een blijvende
kortsluiting op.

;:

1U
Fig. 28. Driefasen-Greatz-schakeling met seleniumventielen.
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men rekening dient te houden met in- en uitschakelverschijnselen
en met storingen, zoals het uitvallen van de belasting. Een oscillograaf kan bij deze onderzoekingen goede diensten bewijzen. Wanneer de
toelaatbare spanning gedurende een zeer korte tijd wordt overschreden,
behoeft dit nog niet altijd ontoelaatbaar te zijn, daar de doorslagspanning ook afhankelijk is van de tijd, gedurende welke de spanning
optreedt; bij zeer korte spanningsstoten kunnen meestal hogere waarden
worden toegelaten.
De maximaal toelaatbare stroom is afhankelijk van de hoogste tem
peratuur, waaraan men het ventiel wenst bloot te stellen. Voor een
seleniumcel wordt hiervoor meestal 75 °C aangenomen. De toelaatbare
temperatuurverhoging ten gevolge van de belasting is dus afhankelijk
van de omgevingstemperatuur. In het algemeen is het gewenst om de
seleniumcellen in het koelste gedeelte van de apparatuur te monteren,
liefst niet te dicht bij transformatoren en andere onderdelen, die tijdens
het bedrijf warm worden. Ter verkleining van de temperatuurver
hoging kan men de gelijkrichtcellen voorzien van koelplaten. Boven
dien kan men de cellen met een ventilator koelen (waarbij meestal
maatregelen gewenst zijn om de installatie automatisch uit te schakelen,
indien door een defect de ventilator niet functionneert). Tenslotte
kunnen de gelijkrichters ook in een oliebak worden gemonteerd.
Behalve voor een voldoende koeling moet ook worden gezorgd voor een
doelmatige afscherming, zodat magnetische wisselvelden geen stromen
in de koelplaten kunnen induceren, waardoor ook verwarming van de
ventielen zou kunnen ontstaan.
De temperatuurverhoging, die een sperlaaggelijkrichter ondergaat,
is uiteraard afhankelijk van het vermogen, dat in deze gelijkrichter
verloren gaat. Dit vermogen kan worden berekend, wanneer het verloop
van de stroom als functie van de
tijd en de karakteristiek bekend
zijn. Een tamelijk goede benade
ring wordt hierbij verkregen door
1
aan te nemen, dat de cel(len) in de
/
sperrichting absoluut geen stroom
doorlaten en de karakteristiek
in de doorlaatrichting te benade
ren door een rechte lijn (fig. 29).
Deze lijn is voor te stellen door
10
de vergelijking
V= V0 + IR
(35)
/?■
%bg cotgR
Is nu het verloop van de stroom
V(voll)
als functie van de tijd bekend,
r—v0 __ ji
dan kan men met behulp van (35)
t5c karakteristiek in de het in de gelijkrichtcel in warmte
doorlaatrichting is te benaderen door
^
een rechte lijn, die is voor te stellen omgezette vermogen berekenen,
door vergelijking (35).
Men vindt dan hiervoor:

7
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W — V0 /gem + R /eff2 1

(36)

waarin /gem de gemiddelde en /eff de effectieve waarde is van de
stroom in de gelijkrichtcel. Duidt men met ƒ de vormfact'or1 aan van
deze stroom, dan kan men voor (36) ook schrijven
^=

/gem

R f2 /gem“

(37)

We zien dus, dat W niet alleen afhangt van de gemiddelde waarde
van de in de gelijkrichtcel vloeiende stroom, doch ook van de vormfactor hiervan. Deze vormfactor is nu afhankelijk van de schakeling,
waarin de gelijkrichter wordt gebruikt. Het maakt met betrekking tot
deze factor een groot verschil, of in de gelijkrichter gedurende een
gedeelte van iedere periode een vrijwel constante stroom vloeit, of
wel dat de stroom in korte impulsen vloeit. Zoals we in het voorgaande
zagen, is het eerste het geval bij gebruik van een filter met smoorspoelingang en het laatste, wanneer een filter met condensatoringang
wordt toegepast. Op de vrij gecompliceerde berekeningen, die nodig
zijn om het in de gelijkrichtcellen in warmte omgezette vermogen voor
deze verschillende gevallen te berekenen, zullen wij hier niet nader
ingaan. Voor nauwkeurige berekeningen moet natuurlijk ook rekening
worden gehouden met het feit, dat gedurende een gedeelte van iedere
periode ook een geringe stroom in de sperrichting vloeit, waardoor
eveneens warmte wordt ontwikkeld. Wij willen hier volstaan met de
vermelding, dat in niet-tropische landen voor een gelijkrichtcel met
een werkzaam oppervlak van 90 cm2 een verlies van ongeveer 7 W
toelaatbaar is, indien het ventiel niet van koelplaten is voorzien. Is
dit laatste wel het geval, dan kan een verlies van ongeveer 13 W worden
toegelaten.
M
SPANNINGSSTABILISATOREN
Wanneer een zender is ingericht voor voeding uit een electriciteitsnet, dient men er rekening mede te houden, dat de netspanning niet
steeds constant is, doch fluctuaties kan vertonen. Het gevolg hiervan
is, dat zonder bijzondere maatregelen ook de voedingsspanningen
van de buizen niet constant zijn. Deze spanningen kunnen boven
dien wijzigingen ondergaan, doordat de belastingsstroom van het
voedingsgedeelte van de zender verandert, dus bv. bij het in- of
uitschakelen van hulpapparaturen. In vele gevallen is het dan gewenst
de desbetreffende spanningen te stabiliseren, d.w.z. Zo veel mogelijk
onafhankelijk te maken van netspanningsvariaties en van de belastings
stroom van het voedingsgedeelte.
1 Hieronder verstaat men de verhouding van de effectieve waarde tot de ge
middelde waarde.
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Een der voordelen, die zijn verbonden aan het gebruik van gesta
biliseerde spanningen, is gelegen in het feit, dat men hierdoor in staat
is de spanningen hoger te kiezen dan anders het geval zou zijn. Immers
men dient er rekening mede te houden, dat de hoogsttoelaatbare
spanningen, zoals die door de fabrikant van de desbetreffende buis
zijn aangegeven, onder geen omstandigheid worden overschreden.
Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de netspanning soms
hoger is dan de nominale waarde, zal men het voedingsgedeelte
zodanig moeten inrichten, dat bij de nominale netspanning bv. de
anodespanning van de buizen lager is dan de maximaal toelaatbare.
Hierdoor is uiteraard ook het vermogen, dat de buizen leveren, kleiner
dan het maximaal bereikbare. Wanneer met variaties geen rekening
behoeft te worden gehouden, kan daarentegen de anodespanning op
de maximaal toelaatbare waarde worden ingesteld, zodat ook het te
leveren vermogen groter is.
De gloeispanning van de buizen wordt vaak gestabiliseerd, omdat
hierdoor de levensduur aanmerkelijk wordt vergroot (zowel een te
hoge als een te lage gloeispanning zijn schadelijk; zie Deel 2, hfdst. IV.N).
Ook het stabiliseren van de negatieve roosterspanning en eventueel
van de schermroosterspanning is in de meeste gevallen zeer gewenst,
omdat anders het werkpunt op de buiskarakteristieken ontoelaatbare
verschuivingen ondergaat.
Bij oscillatoren is het stabiliseren van de buisvoedingsspanningen
behalve voor de levensduur van de buizen ook gewenst voor het zo
constant mogelijk maken van de frequentie (zie hfdst. II en Deel 2,
hfdst. VII).
We zullen in het nu volgende een beschrijving geven van enkele
systemen voor stabilisatie van de voedingsspanningen van zenders,
zoals die in de practijk worden toegepast.
1. Kooldrukregelaars
Een kooldrukregelaar bestaat uit een aantal op elkaar gestapelde
koolringen, waarbij de weerstand afhankelijk is van de op deze zuil
uitgeoefende druk (bij vergroting van de druk wordt de weerstand
kleiner). Deze druk wordt nu geregeld door een electromagneet. In
fig. 30 is een schema weergegeven van een spanningsstabilisator,
waarin een dergelijke regelaar is toegepast. De kooldrukregelaar Rv
is geschakeld in serie met de primaire wikkeling van de transformator T.
Aan de secundaire wikkeling hiervan is de belastingsweerstand R2
aangesloten. Tussen de punten c en d is in serie met de gelijkrichter G
de spoel S van een electromagneet geschakeld. Het mechanisme is nu
zodanig ingericht, dat een vergroting van de stroom door S de druk op
de koolzuil vermindert, waardoor de weerstand R1 groter wordt. Een
spanningsvariatie tussen de punten c en d, die optreedt ten gevolge
van een verandering van de tussen a en b aangesloten netspanning,
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heeft nu een verandering van de stroom door S, dus van de weerstand
van de kooldrukregelaar ten gevolge, waardoor de variatie van de
spanning tussen de punten c en d procentueel veel geringer zal zijn dan
die tussen a en b. Het zal echter duidelijk zijn, dat een volkomen
compensatie van netspanningsvariaties op deze wijze niet mogelijk is.
In de practijk kan men met een kooldrukregelaar de variaties van de net
spanning tot op 1/5 a Vs van hun oorspronkelijke waarde reduceren.
Daar een kooldrukregelaar een electromagnetisch apparaat is, is voor de
instelling hiervan steeds een tamelijk
„grote" tijd nodig; afhankelijk van
O
het type bedraagt deze 20 a 50 milli%
O
lR*
O
secunden. Zeer snelle netspannings
O
variaties worden dus door een derge
olijke regelaar niet gecompenseerd.
Een schakeling volgens fig. 30 gaat Fig. 30. Schakeling voor span
natuurlijk ook variaties van de span ningsstabilisatie met een kool
drukregelaar.
ning tussen c en d tegen, wanneer deze
Ri.
kooldrukregelaar;
ontstaan ten gevolge van een veran
S. bekrachtigingsspoel;
dering van de belastingsstroom, dus
G. gelijkrichter;
van R2.
T. transformator;
J?o. belastingsweerstand.
In sommige gevallen worden moeilijk
heden ondervonden door het feit, dat
in een kooldrukregelaar een zeker vermogen in warmte wordt omgezet,
wat voor de rest van de apparatuur soms bezwaarlijk is. In dit geval
kan men een kooldrukregelaar combineren met een regelsysteem met
verzadigde smoorspoel (zie hieronder).
2. Spanningsregeling met smoorspoelen en transformatoren
met magnetisch verzadigde ijzerkern
Daar de coëfficiënt van zelfinductie van een smoorspoel met ijzer
kern afhankelijk is van de magnetische veldsterkte in het ijzer, kan
de reactantie van een dergelijke smoorspoel worden gevarieerd met een
gelijkstroomvoormagnetisatie. Tot dit doel kan een tweede wikkeling op
de desbetreffende smoorspoel worden gelegd, waardoor een regelbare
gelijkstroom vloeit. In fig. 31 is een systeem voor spanningsstabilisatie
geschetst, waarbij een smoorspoel met magnetische verzadiging van de
kern en een kooldrukregelaar is gebruikt. Door middel van de kooldruk
regelaar wordt nu de gelijkstroom in de wikkeling S2 gevarieerd en
hierdoor de magnetische verzadiging beïnvloed van de kern, waarop
Sj en S2 zijn gewikkeld. Wordt de netspanning groter, dan vloeit in S2
een kleinere gelijkstroom, waardoor de zelfinductiecoëfficiënt van Si
toeneemt en de stijging van de primaire spanning van de transformator T
gedeeltelijk wordt gecompenseerd.
Ten opzichte van het directe gebruik van een kooldrukregelaar
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(fig. 30) heeft de methode volgens
fig. 31 het voordeel, dat een klei
ner vermogen in de vorm van
G
warmte verloren gaat.
In principe zou men een wissel
spanning
kunnen verkrijgen, die
O O
O O
onafhankelijk is van variaties in
%
O o
o o
de netspanning, door het ge
bruik van een transformator, waar
Fig. 31. Schakeling voor spannings bij het magnetische wisselveld
stabilisatie met een kooldrukregelaar in de kern een zodanige sterkte
en een magnetisch verzadigde smoor- heeft, dat telkens gedurende een
spoel. S! is de smoorspoel, die voor bepaalde tijd in iedere periode
zien is van een extra wikkeling S2,
waardoor een veranderlijke gelijkstroom magnetische verzadiging optreedt.
In de secundaire wikkeling wordt
vloeit.
dan een spanning geïnduceerd,
die bij niet te grote variaties van
de primaire spanning niet veran
rlKT>
dert. Het bezwaar tegen deze me
o< O
o
thode is echter, dat de secundaire
o §E
o o
spanning wél verandert wanneer
de secundaire stroom een wijzi
ging ondergaat. Door het gebruik
o o
o o Ei
van twee transformatoren, waarbij
O o
o o
de kern van de ene transformator
magnetisch verzadigd is en van
Fig. 32. Schakeling voor spannings de-andere niet, kan men echter
een
spanningsstabilisatie
stabilisatie met twee transformato ook
ren. Van T, is de ijzerkern magne verkrijgen bij variatie van de
tisch verzadigd, terwijl in de kern belastingsstroom. Een hiertoe
van T2 geen verzadiging optreedt. bruikbaar schema is in fig. 32
weergegeven. Hierin is Tx de
transformatormet magnetisch verzadigde ijzerkern. In serie met de
primaire wikkeling hiervan is een condensator C geschakeld. Hier
door ondergaat de secundaire spanning Ex bij verandering van de
secundaire stroom een variatie, zowel in grootte als in fase. In serie
met de secundaire wikkeling van Tx is nu de secundaire wikkeling
geschakeld van een tweede transformator T2, waarvan de kern zo ruim
is gedimensionneerd, dat hierin geen magnetische verzadiging op
treedt. Door berekening1 kan worden aangetoond, dat bij een ge
schikte dimensionnering van de onderdelen de spanning Ex + E2 nage
noeg niet verandert, wanneer de secundaire stroom een wijziging onder-

iMb—
jrJlSün

-Cooïxd

1 Zie: H. A. W. KLINKHAMER, Corresponderende netwerken met een hoogverzadigde ijzerkern, in het bijzonder toegepast bij het ontwerpen van stabi
lisatoren. Philips Techn. Tijdschr. 2 (1937) blz. 276.
H. A. W. KLINKHAMER, Een gelijkrichter voor kleine telefooncentrales.
Philips Techn. Tijdschr. 6 (1941) blz. 39.
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gaat. Een nadeel van
de schakeling vol
gens fig. 32 is, dat de
Sa
Si
QQQQJ
spanning
Ex -}- Eo
tamelijk sterk afhan
o——1
s,
S,
^
kelijk is van de fre
o
%
o
quentie van de net
o
spanning. De oorzaak
hiervan is het
feit,
-o
dat de faseverschuiFig.
33.
Schakeling
voor
spanningsstabilisatie
ving tussen de span met twee smoorspoelen met een magnetisch
ningen Ex en E2 bij
verzadigde ijzerkern.
variatie van de fre
quentie verandert.
Een schakeling met twee smoorspoelen met verzadigde ijzerkern, die
wel voor kleine gelijkrichters wordt gebruikt, is aangegeven in fig. 33.
Hierbij wordt de door de gelijkrichter geleverde gelijkstroom door de
wikkelingen S2 en S., gevoerd, die op de smoorspoelen Sj en S3 zijn
aangebracht. Éen variatie in de gelijkstroom zal dus op deze wijze
invloed uitoefenen op de zelfinductiecoëfficiënt van Sx en S3. Door
dat S2 en S4. zodanig zijn verbonden, dat de hierin geïnduceerde
wisselspanningen in tegenfase zijn, wordt voorkomen, dat aan de door
de gelijkrichter geleverde gelijkspanning een wisselspanning wordt
toegevoegd.
3. Spanningsstabilisatorbuizen met edelgasvulling
Omtrent het gebruik van bepaalde soorten gasontladingsbuizen voor
het stabiliseren van spanningen werd reeds het een en ander mede
gedeeld in Deel 2, hfdst. IV.M.5. In fig. 34 is een schakeling aange
geven voor een gelijkrichter met een op deze wijze gestabiliseerde
spanning. De spanning op de stabilisatorbuis B2 varieert slechts zeer
weinig, zowel bij verandering van de netspanning als bij een wijziging
van de belastingsweerstand i?2,
dus van de geleverde gelijk
o
stroom.
o
o
Daar van een stabilisatorbuis
o
de

wisselstroomweerstand

—yr
al
veel kleiner is dan de gelijk

te

%

o o
o o
O o
O o
o
o

B,

B,

'Ra

stroomweerstand —j , wordt door
een schakeling volgens fig. 34
tevens de rimpelspanning vermin
derd. In vele gevallen is het
niet nodig, parallel met B2 een
condensator aan te brengen.

R»

njh
Fig. 34. Gelijkrichtschakeling, waar
van de spanning is gestabiliseerd door
middel van een buis B2 met
edelgasvulling.
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De weerstand ^ dient zodanig te worden gekozen, dat aan ver
schillende voorwaarden is voldaan:
a. bij het inschakelen moet de spanning aan de stabilisatorbuis
tot boven de ontsteekspanning stijgen;
b. bij de laagst voorkomende netspanning en de grootst voorkomende
belastingsstroom mag de buis niet doven;
c. bij de hoogst voorkomende netspanning en de kleinst voorkomende
belastingsstroom mag de buis niet worden overbelast.
Bij een practisch ontwerp dient men dus na te gaan of aan deze
voorwaarden is voldaan.
Men dient er ook rekening mede te houden, dat in een met gas
gevulde stabilisatorbuis een vrij grote stroomverandering optreedt
bij een kleine verandering van de anodespanning, waardoor gevaar
bestaat, dat bij een tamelijk geringe vergroting van de netspanning
de gelijkrichtbuis of wel de metaalgelijkrichter wordt overbelast.
4. Toepassing van electronenbuizen voor
spanningsstabilisatie
In principe kan men een constante gelijkspanning verkrijgen, door
in serie met een niet-gestabiliseerde gelijkspanningsbron (dus bv. een
plaatspanningsapparaat) een weerstand te schakelen, die automatisch
groter wordt, wanneer de spanning toeneemt en omgekeerd. Dit kan nu
worden verkregen door voor deze weerstand een triode te nemen,
waarvan de roosterspanning op een geschikte wijze afhangt van het
verschil tussen de spanning, die wij willen stabiliseren en een con
stante vergelijkingsspanning. Deze vergelijkingsspanning kan bv.
door een droge batterij worden geleverd.
Een zeer eenvoudige schakeling volgens dit principe is in fig. 35 aan
gegeven. De spanning V1 wordt geleverd door een normale gelijkrichtschakeling. Het rooster van de buis is verbonden met de positieve
pool van een batterij, waarvan de negatieve pool aan de negatieve
uitgangsklem ligt. De uitgangsspanning V2 zal zich nu instellen op een
waarde, die iets hoger is dan die van de batterij en wel zoveel, dat het
rooster van de triode t.o.v. de kathode juist de negatieve spanning
heeft, die nodig is om de te leveren
stroom I door te laten.
Stijgt nu de spanning V1 en hierdoor
1
de anodespanning van de buis, terwijl
V,
v qR
de stroom I constant blijft, dan zal
i? b ook de spanning V2 een weinig stijgen
X
---- 1
en wel zoveel, dat de toename van de
Fig. 35. Principe van de span negatieve roosterspanning juist het
effect van de anodespanningsverhoging
ningsstabilisatie met behulp
op de anodestroom compenseert. Wordt
van een hoogvacuumbuis.

*—(fïï)-u +
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een buis met een grote versterkingsfactor gebruikt, dan is de benodigde
roosterspanningsvariatie veel geringer dan de anodespanningsverandering, dus zal dan de stijging in V2 veel minder zijn dan die in Vv
Stijgt de afgegeven stroom I, terwijl de spanning Vl constant blijft,
dan zal de spanning V2 iets dalen, waardoor de negatieve roosterspanning iets kleiner wordt en wel juist zoveel als nodig is om de
anodestroom met het gewenste bedrag te vergroten.
De verandering, die V2 ondergaat bij een wijziging van Vlf kan
worden berekend met behulp van de bekende vergelijking voor een
triode (zie Deel 2, hfdst. IV.B.5),
Al =SAVg + ^AVv

(38)

die het verband aangeeft tussen variaties in de anodestroom /, de
roosterspanning Vg en de anodespanning Va, waarbij 5 de steilheid
en Ri de inwendige weerstand van de buis is. In ons geval is
Al

AV2
Rb '

AVg=-AV2,

AVa = AVl-AV2.

Invulling hiervan in (38) geeft
AV2
AVi

1

(39)

Ri'
1+g+Rb

De verhouding tussen een wijziging in V2 en een verandering in I
bij constante waarde van V1 noemt men de inwendige weerstand i?inw
van de schakeling (niet te verwarren met de inwendige weerstand Ri
van de buis), dus
R-,inw

/

av2\

~\

(4°)

u) AV1 = o

Ook deze grootheid kan worden uitgedrukt in de constanten van de
buis met behulp van vergelijking (38). We vinden dan
^inw

Ri
I +**

(41)

Het is ook van belang om na te gaan,, welke waarde de inwendige
weerstand van de schakeling aanneemt, wanneer het voedingsapparaat,
dat de spanning V1 levert, zelf een inwendige weerstand Rlw bezit
(fig. 36). In dit geval is dus niet AV1 = o, doch AV1 — — Riv AI en
we vinden voor de inwendige weerstand van de gehele schakeling
l
AV2\
■^inw -(--AT)

AV, = — RwAI

*+8

♦ «

•

•

(43)
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Fig. 36. De inwendige weerstand van
de spanningsbron R1V bevindt zich
in serie met de schakeling voor
spanningsstabilisatie.

HflD

Om een indruk te geven van de
mate, waarin spanningsvariaties
kunnen worden onderdrukt, kun
nen we in (39) en (42) bv. invoeren:
S = 10 mA/V,
= 2000 £2
(dus g = 20), Riy = 500 £2 en
= 4000 £2. We vinden dan
uit (39)
AVi
= 0,047,
AVi
en uit (42)

t:

4 +

•ftinw — 119 £^*

We zien dus, dat in dit geval
spanningsvariaties tot minder dan
v.
5 % van hun oorspronkelijke
'Rc
waarde worden gereduceerd, ter
wijl de inwendige weerstand i?inw'
Bï
ruim vier maal kleiner is dan de
'o
inwendige weerstand Riy van het
ongestabiliseerde voedingsappaFig. 37. Door middel van een tweede
buis Bo kan men de fluctuaties in raat.
De eenvoudige schakeling, zo
de uitgangsspanning V2 belangrijk
reduceren.
als die in fig. 35 en 36 is voor
gesteld, kan op verschillende
manieren worden
uitgebreid,
waardoor de eigenschappen nog
belangrijke verbeteringen onder
lRi
gaan. Zo kan men door het gebruik
v,
Vl
van een tweede buis de fluctuaties
|R2
V0
in de spanning V2 nog belangrijk
reduceren. De desbetreffende scha
Fig. 38. Principe van een schakeling keling is voorgesteld in fig. 37.
Stijgt de spanning V2 met een
voor spanningsstabilisatie met
regelbare uitgangspanning.
bedrag A V2t dan wordt de nega
tieve roosterspanning van de
buis B2 met eenzelfde bedrag kleiner. Is nu de spanningsversterking
van B2 gelijk aan a, dan varieert de negatieve roosterspanning van B 1
met een bedrag a A V2. Hieruit volgt, dat we de vorige uitkomsten
direct op dit geval kunnen overdragen, indien we de steilheid (en dus
ook de versterkingsfactor) met een factor a vermenigvuldigen.
Zoals wij bij de behandeling van fig. 35 zagen, stelt de uitgangs
spanning V2 zich in op een waarde, die iets hoger is dan de spanning
van de batterij. We zouden dus V2 kunnen wijzigen door de spanning van
de batterij te veranderen. Voor een continu instelbare spanning zou
men over een of meer cellen van de batterij een spanningsdeler kunnen

•—fil)
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aanbrengen; dit betekent echter een belasting van de batterij, wat na
verloop van tijd een belangrijke spanningsdaling ten gevolge kan hebben.
In fig. 38 is nu een schakeling aangegeven, waarmede het mogelijk is,
de spanning V2 continu instelbaar te maken, zonder dat de batterij
wordt belast. De negatieve pool van de batterij is hierbij niet verbonden
met de negatieve uitgangsklem, doch met de aftakking van een spanningsdeler R1-R2, die tussen de uitgangsklemmen is aangebracht.
Het zal duidelijk zijn, dat alles wat in het voorgaande is gezegd over
de spanning V2, nu geldt voor de spanning V0 = D

*1
1

D V2. Hieruit
Ao

volgt, dat V2 afhankelijk is van de grootte van R2 en met behulp van
deze weerstand kan worden ingesteld.
De schakelingen volgens fig. 35, 37 en 38 kunnen nog op velerlei wijze
worden uitgebreid. Door speciale maatregelen kan men bv. bereiken,
dat de spanning V2, die bij de behandelde schema's altijd nog enigs
zins afhankelijk is van variaties in V1 of van de stroom /, binnen be
paalde grenzen volkomen onafhankelijk is van deze laatstgenoemde
grootheden. De batterij, die in de besproken schema’s steeds werd
aangegeven, kan worden vervangen door een hulpgelijkrichtschakeling,
waarbij de geleverde gelijkspanning door met edelgas gevulde stabilisatorbuizen wordt gestabiliseerd. Tenslotte zij nog vermeld, dat in
plaatspanningsapparaten, die een grote stroom moeten kunnen leveren,
de functie van de buis, die in fig. 37 met Bx is aangegeven, doorgaans
door enkele parallel geschakelde buizen wordt vervuld, waardoor
dergelijke voedingsapparaten soms een vrij groot aantal buizen kunnen
bevatten. Voor nadere bijzonderheden betreffende de hier behandelde
schakelingen verwijzen wij wederom naar de literatuur 1.

1 Zie bv.: H. J. LINDENHOVIUS en H. RINIA, Een gelijkstroomvoedingsapparaat met gestabiliseerde spanning. Philips Techn. Tijdschr. 6 (1941) blz.
54-61.

VI. ONDERDELEN

Hoewel de onderdelen, die in zenders worden toegepast, in principe
niet afwijken van die, welke in andere apparaten voor telecommuni
catie worden gebezigd, is de uitvoeringsvorm toch in vele gevallen
aangepast aan het gebruik in zenders. Om deze reden is een beschrijving
van enkele van de belangrijkste onderdelen, zoals die worden gebruikt
voor zenderbouw, hier gewenst. In dit hoofdstuk zullen we de volgende
onderdelen behandelen: transformatoren en smoorspoelen, conden
satoren, weerstanden, spoelen, schakelaars en relais. Verder zullen
nog worden behandeld de speciale eisen, die in zenders vaak worden
gesteld aan de bedrading.
A
TRANSFORMATOREN EN SMOORSPOELEN
De theorie en het ontwerp van deze onderdelen zijn reeds behandeld
in Deel i; zie ook Deel 3, hfdst. VI.E. Hier zullen we volstaan met
de voornaamste constructieve uitvoeringen te beschrijven van de trans
formatoren en smoorspoelen, zoals die in zenders worden toegepast.
Wanneer geen eisen worden gesteld met betrekking tot gebruik in

Fig. 1. Geheel gecompoundeerde trans
formator, waarbij contacten op de
spoelflens zijn aangebracht.
11

Fig. 2. Transformator voor hoge
spanningen, waarbij de aan
sluitingen aan uitlopers van het
spoellichaam zijn aangebracht.
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de tropen worden transformatoren en smoorspoelen vrijwel altijd gecompoundeerd. De complete transformator of smoorspoel wordt hierbij
in een compoundmassa gedompeld. Vaak wordt ook onder vacuum
gecompoundeerd. De bedrading wordt voor lage spanningen doorgaans
aan contactogen op de spoelflens gesoldeerd (fig. 1); voor hoge span
ningen daarentegen worden de aansluitingen aan uitlopers van de
wikkelingen aangebracht (fig. 2).
Transformatoren en smoorspoelen voor hoge spanningen worden
in de regel niet in hun geheel gecompoundeerd, doch hierbij worden
alleen de spoelen onder vacuum geïmpregneerd (fig. 3). Dit laatste
gebeurt eveneens bij regeltransformatoren, waar een baan over de
buitenste (primaire) wikkeling vrij van isolatie moet worden gemaakt,
waarlangs een contact wordt bewogen.
Wanneer tropeneisen worden gesteld, worden kleine transformatoren
meestal gemonteerd in een doos, die verder wordt gevuld met com
poundmassa, waarna de doos wordt dichtgesoldeerd (fig. 4). Voor

Fig. 3. Smoorspoel voor hoge spanningen, waarbij alleen
de spoelen zijn gecompoundeerd.
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spanningen tot ongeveer 2
kV kunnen de aansluitdraden
via glaskralen worden uitge
voerd, terwijl voor hogere
spanningen keramische iso
latoren worden toegepast.
De kern van de transforma
tor of smoorspoel wordt op
3 punten aan de doos beves
tigd, aan welke punten te
vens de bevestiging van het
geheel in het zenderchassis
dient te geschieden, zodat de
doos vrij kan uitzetten, waar
door de kans op het ontstaan
van een lek belangrijk wordt
verkleind. Op deze wijze kun
nen de dozen in alle standen
worden gemonteerd.
Grotere transformatoren
en smoorspoelen worden
meestal geplaatst in een ge-

• v
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Fig. 4. Transformator, die voor gebruik in
de tropen is geplaatst in een doos, die verder
met compound is gevuld.

;

I

Fig. 5. Voedingstransformator, gemon
teerd in een oliebak.

Fig. 6. Hoogspanningstransformator
voor een grote zender, geplaatst iri
een oliebak.
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sloten stalen bak, die gevuld wordt met olie.Voor het transport met
een takel zijn ogen aan het deksel aangebracht, terwijl de bak meestal
ook is voorzien van ijzeren wielen (fig. 5 en 6).

B
CONDENSATOREN
Op vele plaatsen worden in zenders condensatoren gebruikt, die
geheel gelijk zijn aan die, welke in ontvangers worden toegepast. Voor
een beschrijving hiervan verwijzen we dan ook naar Deel 3, hfdst. VI.C
en D. In vele andere gevallen echter dienen de condensatoren geschikt
te zijn voor belangrijk hogere spanningen dan in ontvangtoestel
len voorkomen. Hierdoor is het noodzakelijk in deze gevallen
andere constructieve uitvoeringsvormen te kiezen. Behalve conden-

Fig. 7. In dozen gemonteerde papiercondensatoren.
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satoren, waarin als isolatiemateriaal zijn toegepast: papier, mica, glas,
keramische materialen, thermoplastische kunststoffen (voornamelijk
polystyreen) en bepaalde metaaloxyden, worden in zenders ook con
densatoren gebruikt, waarbij de ruimte tussen de bekleedsels wordt
ingenomen door een gas (lucht of stikstof). In sommige gevallen worden
ook de bekleedsels van de condensator in vacuum geplaatst. We zullen
van deze verschillende condensatorsoorten, voor zover hiervan voor
zenderbouw speciale uitvoeringen bestaan, in het hierna volgende
een beschrijving geven.
1. Papier = en polystyreencondensatoren
In capaciteiten van 1000 pF tot 1 /.iF en voor maximale bedrijfsspanningen tot 1 kV worden papiercondensatoren gebruikt in uit
voeringen, die geheel gelijk zijn aan de voor ontvangers bedoelde typen.
Voor capaciteiten van 1 tot 25 juF en voor spanningen tot meerdere
kV worden de condensatoren. meestal in dozen gemonteerd (fig. 7).
Hierbij worden voor hoge spanningen meestal enige wikkels in serie
geschakeld. Voor bedrijfsspanningen tot 2 kV worden tegenwoordig
veelal glasisolatoren (zg. glaskralen) toegepast, welke in het deksel van
de condensatordoos worden bevestigd; voor hogere spanningen ge
bruikt men isolatoren uit een keramisch materiaal.

Fig. 8. Micacondensator voor zenderbouw.
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Fig. 9. Micacondensatoren, gemonteerd in oliebakken.

Fig. 10. Micacondensatoren tot ca 3 kVA. Rechts open uitvoering, links tropen
uitvoering.
2. Micacondensatoren
Voor lage spanningen worden ook hier uitvoeringen gebruikt, die
men eveneens in ontvangers toepast. Voor hoge spanningen en grote
capaciteitswaarden (wattloos vermogen tot 100 kVA) worden een aantal
pakketten in serie en/of parallel geschakeld. Het geheel wordt dan op
gesloten tussen blokken uit een keramisch materiaal, die door schroeven
met elkaar worden verbonden (fig. 8). Voor nog grotere waarden van
het wattloos vermogen worden de condensatoren vaak ondergebracht
in oliebakken (fig. 9). Voor tropenuitvoeringen worden de condensatorpakketten meestal gemonteerd in keramische potten, afgesloten
met hierop gesoldeerde metalen kappen (fig. 10 en n).

a.VI.B.3
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3. Glas = cn keramische
condensatoren
Tot een wattloos vermogen van
1 kVA worden hiervoor „normale"'
uitvoeringen gebruikt (zie Deel 3,
blz. 289), bestaande uit een in
wendig en uitwendig verzilverd
glazen of keramisch buisje. Tot
ongeveer 100 VA worden de aan
sluitingen gevormd door op de
bekleedsels gesoldeerde draden;
bij een groter wattloos vermogen
worden beugels of strippen ge
bruikt.
Boven 1 kVA tot ongeveer 25
kVA worden geen buiscondensatoren meer toegepast, maar zg.
pot- en schotelcondensatoren (fig. Fig. 11. Micacondensator voor 13 kV,
12). Om het sproeien, veroorzaakt 4 kVA in keramische pot met metalen
kappen.
door plaatselijke pieken in het
electrische veld, tegen te gaan,
worden de keramische vormstukken voorzien van verdikte randen, waar
door het materiaal aan de rand electrisch minder zwaar wordt belast.

Fig. 12. Keramische condensatoren. Links vóór: buiscondensatoren. Links
achter: potcondensator voor 5 kVA. Rechts achter: schotelcondensator voor
15 kVA.
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4. Electrolytische condensatoren
Daar de levensduur van electrolytische condensatoren beperkt is,
worden deze in zenders meestal alleen daar toegepast, waar het wegens
ruimtegebrek uitgesloten is om papiercondensatoren te gebruiken.
Vaak werden dan verwisselbare electrolytische condensatoren gebruikt,
die voorzien zijn van pennen, die overeenkomen met die van een nor
male buisvoet (fig. 13).
Daar dit condensatortype slechts wordt vervaardigd voor een bedrijfsspanning tot 500 V, worden bij hogere spanningen condensatoren
in serie geschakeld. Hierbij dient erop te worden gelet, dat de lekstroom
van de in serie geschakelde condensatoren gelijk is, daar anders op
di condensator met de kleinste lekstroom (dus de hoogste isolatieweerstand) de hoogste spanning staat en de beste condensator dus het eerst
defect raakt, spoedig gevolgd door de minder goede condensator (en).
Men plaatst hiertoe weerstanden parallel aan de condensatoren, waar
door een gelijkmatige spanningsverdeling optreedt.
Wanneer men in een electrolytische condensator de kathode vervangt
door een tweede anode verkrijgt men twee sperlagen, die tegengesteld
zijn gericht. Men noemt dit type bi-polaire electrolytische condensa
toren. Zet men op een dergelijke condensator een wisselspanning, dan
werkt gedurende de ene halve periode één sperlaag en gedurende de
andere helft de andere sperlaag. Deze condensatoren mogen slechts
gedurende een korte tijd achtereen of intermitterend worden gebruikt,
daar zij anders te warm worden door de inwendige verliezen. Zij worden
toegepast o.a. als aanloopcondensatoren voor kleine wisselstroommotoren, in klikfilters over seinsleutelcontacten (zie hoofdstuk VII) en
als vonkbluscondensatoren over contacten van trilleromvormers (zie
Deel 3, hoofdst. VI.G).

Fig. 13. Electrolytische condensatoren.
Achterste rij van links naar rechts: resp. drievoudige, tweevoudige en enkel
voudige condensator met moerbevestiging en uitwisselbare condensator. Midden
vóór: miniatuuruitvoering, daarachter uitvoering voor opname in de bedrading.
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5. Met gas gevulde condensatoren
Bij een met gas gevulde condensator wordt de capaciteit gevormd
door een platenpakket, dat meestal is opgehangen aan het deksel. Het
huis is een gelast stalen vat, waaraan één der electroden is bevestigd;
de andere electrode wordt door een glazen isolator, welke in het deksel
is gesmolten, centraal uitgevoerd (zie fig. 14 en 15). De electrische
eigenschappen van een met gas gevulde condensator zijn zeer goed.
De verlieshoek <5 is zeer klein, terwijl de diëlectrische constante van
een gas wel laag is (ongeveer 1), doch practisch niet van de temperatuur
afhangt.
Het gas, waarmede het vat wordt gevuld, is meestal lucht of stik-

r

Fig. 14. Inwendige constructie van
een met gas gevulde condensator
van 6000 pF voor een bedrijfsspanning van 7000 Veff bij een fre
quentie van 1,6 MHz.

«ï

Fig. 15. Met gas gevulde condensator.
Onderaan is het ventiel te zien. Let
op de anti-sproeikap om de centrale
electrode en de vonkbrug tussen deze
kap en het huis.
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stof. De doorslagspanning van een gas is ongeveer evenredig met de
druk; om dus een condensator te vervaardigen, die voor een hoge span
ning geschikt is, dient het gas onder een hoge druk te worden gebracht.
Om practische redenen gaat men hiermede niet verder dan 25 kg/cm2
(de aansluiting van de geïsoleerde electrode is bij een hogere druk
moeilijk dicht te houden). De afstand van de platen wordt meestal
niet kleiner dan x/2 mm gemaakt. Bij de bovenvermelde druk is dan de
doorslagspanning ongeveer 40 kV.
Voor controle van de druk is het nodig, dat het vat, waarin de con
densator is geplaatst, van een manometer is voorzien. Dikwijls is ook
een extra vat aanwezig om de druk in het condensatorvat te kunnen
handhaven. Hierdoor is het geheel vaak tamelijk gecompliceerd en het
is dubieus of een dergelijke condensator nog is te preferen boven een
batterij van micacondensatoren voor eenzelfde wattloos vermogen.
6. Variabele condensatoren
Deze condensatoren zou men eigenlijk ook tot de met gas gevulde
condensatoren kunnen rekenen. In Deel 3, hfdst. VI.D werd reeds
een beschrijving gegeven van deze condensatoren, zoals die in ont
vangers worden toegepast. De in zenders toegepaste typen zijn echter
vaak van een andere constructie, speciaal door de hier voorkomende
veel hogere spanningen. Om deze reden is het dikwijls noodzakelijk,
dat de condensatorplaten goed worden afgerond en gepolijst om het zg.
„sproeien" te voorkomen. Wanneer door de condensator sterke stromen
vloeien moeten de rotor- en statoraansluitingen in band- of buisvorm
worden uitgevoerd (verzilverd ter vermindering van de weerstand bij
hoge frequenties).
Zoals reeds bij de behandeling van de oscillatoren (hoofdstuk II)
werd vermeld, worden bijzonder hoge eisen gesteld aan variabele con
densatoren, die worden gebruikt in oscillatorkringen voor zenders met
regelbare frequentie. Variaties in de capaciteit hiervan ontstaan door
vele verschillende oorzaken, die men in de volgende rubrieken kan ver
delen:
а. afwijkingen door mechanische oorzaken;
б. afwijkingen door temperatuurvariaties;
c. afwijkingen door klimatologische invloeden.
Met betrekking tot de mechanische oorzaken van capaciteitsvariaties
zij allereerst vermeld, dat een stevige constructie van het grootste
belang is. Speciaal is dit het geval bij transportabele apparaten, die.
zijn blootgesteld aan trillingen en schokken. Hierbij spelen in het
algemeen veranderingen van de bedradingscapaciteit slechts een geringe
rol, tenzij de draden zeer dicht langs het chassis lopen.
Andere mechanische oorzaken van het niet constant zijn van de
capaciteit kunnen zijn wrijving en speling in de condensatoras of in de

a.VI.B.6 157
overbrenging tussen condensator en instelschaal. Speling in de over
brenging kan worden tegengegaan door het gebruik van verende tand
wielen. Moeilijker te bestrijden zijn de veranderingen, die ontstaan
door vormveranderingen van het chassis. In het algemeen kan worden
gezegd, dat een gunstige uitvoering die is, waarbij de condensator en de
aandrijving tot een robuste eenheid zijn samengebouwd, welke eenheid
slechts op een gering aantal plaatsen is bevestigd op het hoofdchassis, dat dan zelf niet zeer stijf behoeft te zijn. Doorgaans wordt op
deze wijze een stabieler geheel verkregen dan bij montage van alle
onderdelen op één groot, zwaar chassis.
De variaties, die ontstaan door veranderingen van de temperatuur,
kunnen twee oorzaken hebben en wel kunnen deze ontstaan door uit
zetting en inkrimping van onderdelen en door verandering van de
diëlectrische constante van isolatiematerialen. Het is nu gebleken, dat
de uitzettingscoëfficiënt van metalen veel kleiner is dan de temperatuurscoëfficiënt van de diëlectrische constante van de meeste isolatie
materialen. Zo is bv. de uitzettingscoëfficiënt van koper 16,5 X io-6,
terwijl de temperatuurscoëfficiënt van de diëlectrische constante van
glas 100 h 500 X io-6 en van verschillende vezelstoffen (bv. papier)
zelfs 3000 a 5000 X io-6 bedraagt. Ook voor vele laksoorten gelden
waarden van enige duizenden maal io-6. Er bestaan echter ook isolatie
materialen met een negatieve temperatuurscoëfficiënt van de diëlec
trische constante. Dit is bv. het geval bij sommige polystyreensoorten,
waarvan deze coëfficiënt —10 a —50 X io~G bedraagt en bij titaandioxyde met een temperatuurscoëfficiënt van —700 a —1000 X io~6.
Dank zij deze laatstgenoemde materialen is het mogelijk het verloop
van de capaciteit van een condensator met de temperatuur grotendeels
te compenseren. Hiertoe wordt dan een parallelschakeling gebruikt van
twee condensatoren, waarbij de temperatuurscoëfficiënt van de dielectrische constante van het isolatiemateriaal van de een positief en
van de ander negatief is. Voorwaarde voor een dergelijke compensatie
is, dat de verschillende onderdelen steeds dezelfde temperatuur hebben,
wat lang niet altijd het geval is. Wel kan hierin verbetering worden
verkregen door de onderdelen van de kring in een warmte-isolerende
doos te plaatsen, waardoor een langzamer doch gelijkmatiger temperatuurverloop wordt verkregen. Een bezwaar hiertegen is echter, dat
de opwarmperiode van het apparaat langer wordt, zodat de stationnaire bedrijfstoestand minder snel wordt bereikt. Bij een variabele
condensator kan deze compensatie natuurlijk slechts bij één bepaalde
stand exact werken. Meestal wordt hiervoor de instelling op de mini
male capaciteit gekozen, daar hierbij de ongewenste variaties van de
frequentie door allerlei oorzaken steeds het grootst zijn.
Behalve van vaste compensatiecondensatoren wordt ook vaak ge
bruik gemaakt van speciale instelbare condensatoren, waarvan de
capaciteit bij hogere temperatuur afneemt. Een voorbeeld van een
dergelijke instelbare compensatiecondensator is in fig. 16 geschetst.
Bij stijging van de temperatuur zet het aluminium huis 1 meer uit

I

mm

158 a.VI.B.6

j— --------------- —|

mm

>
2

^XXxXXXXXXXXXXXxXXXXXXxXVxXXxXXXXXXXxXx'XXxXXxXXXxXXxWxj^

Fig. 16. Instelbare compensatiecondensator, waarvan de capaciteit bij hogere
temperatuur afneemt. 1. aluminium huis; 2. porseleinen staaf; 3 en 4. electroden;
5. schroef; 6. aansluitdraad.
dan de porseleinen staaf 2, waardoor het plaatje 3 van het plaatje 4
wordt verwijderd, dus de capaciteit tussen deze plaatjes kleiner wordt.
De porseleinen staaf 2 is verschuifbaar en kan met behulp van de
schroef 5 worden vastgezet.
Zou een variabele condensator worden opgebouwd uit materialen, die
alle dezelfde uitzettingscoëfficiënt k hebben, dan zou de temperatuurscoëfficiënt van de capaciteit gelijk zijn aan deze uitzettingscoëfficiënt.
Het oppervlak F van de platen is dan nl. evenredig met (1 4- k T)2,
terwijl de afstand d tussen de platen evenredig is met 1 + k T, zodat de
F
capaciteit C = —evenredig met 1 + kT toeneemt. Dit zou dus voor
een condensator, die grotendeels uit koper is opgebouwd, betekenen een
temperatuurscoëfficiënt van 16,5 X io-6. Er zijn echter twee oorzaken,
waardoor dit bedrag belangrijk hoger kan zijn en wel door de inhomogene
opbouw van de condensator en door het optreden van materiaalspanningen. Iedere variabele condensator is opgebouwd uit materialen
met verschillende uitzettingscoëfficiënt; zo zijn bv. de draaibare platen
vaak op een porseleinen as gemonteerd, waardoor bij variaties van de
temperatuur de draaibare en vaste platen zich t.o.v. elkaar kunnen
verplaatsen. Speciaal wanneer de beweegbare platen niet precies midden
tussen de vaste platen staan, kunnen hierdoor belangrijke capaciteits^
variaties optreden. Om dit te vermijden kunnen de vaste platen ook op
porseleinen staven worden bevestigd, of wel men kan de draaibare
platen monteren op een stalen as, die met isolatiemateriaal is bekleed.
Door de inhomogene opbouw kunnen bij temperatuurvariaties ook
spanningen in de materialen ontstaan, die tot capaciteitsvariaties aan
leiding kunnen geven. Hiermede dient bij de constructie van variabele
condensatoren terdege rekening te worden gehouden (bv. door een
verende lagering van de as). Spanningen kunnen ook ontstaan door
de bewerking van het materiaal. In dit laatste geval kunnen tempe
ratuurvariaties blijvende capaciteitsveranderingen veroorzaken. Door
een zorgvuldige constructie en bewerking van de materialen is het
mogelijk om variabele condensatoren te fabriceren, waarvan de tempe
ratuurscoëfficiënt van de capaciteit tussen de grenzen ± 30 X io-6 ligt.

a.IV.B.6

159

De temperatuurvariaties, waarmede in de practijk rekening moet
worden gehouden, hangen voor een belangrijk deel af van het gebruik
van de desbetreffende apparaten. Bij apparaten voor stationnair gebruik
is de variatie van de uitwendige temperatuur niet meer dan 20 h 30 °C,
doch bij transportabele apparaten, bv. in vliegtuigen, kunnen de
temperatuurvariaties veel groter zijn. Hierbij komt dan nog de eigen
verwarming van het apparaat, die van de constructie afhangt.
Bij kringen, die door middel van variabele condensatoren op ver
schillende frequenties kunnen worden afgestemd, is bij veranderingen
van de temperatuur de procentuele variatie van de capaciteit, dus ook
van de frequentie, afhankelijk van de instelling van de variabele
condensator. Dus zelfs indien op de een of andere manier een ideale
compensatie zou kunnen worden verkregen, zou deze nochtans slechts
b.j één bepaalde waarde van de capaciteit gelden. Wordt bv. bij de
instelling op de kleinste capaciteit (hoogste frequentie) door middel van
een compensatiecondensator de frequentie onafhankelijk van de tempe
ratuur gemaakt, dan zal, wanneer de kring op de laagste frequentie
(maximale capaciteit) wordt ingesteld, de afhankelijkheid van de
temperatuur toch nog aanzienlijk kunnen zijn en omgekeerd. Hoe
groter het bestreken frequentiegebied is, des te sterker doet zich dit
verschijnsel gelden. Om een zo constant mogelijke frequentie te ver
krijgen is het dus van belang om het frequentiegebied, dat door de
variabele condensator kan worden bestreken, zo klein mogelijk te
houden. Een eventueel noodzakelijk groot bereik kan dan in ver
schillende kleinere worden verdeeld, die door omschakeling van de
spoel kunnen worden ingeschakeld.
Als klimatologische invloeden van capaciteitsvariaties kunnen wij
noemen: vocht, insecten en het zoutgehalte van de lucht. Aan welke
van deze invloeden de grootste aandacht dient te worden besteed is
afhankelijk van de plaats waar en het doel waarvoor het desbetreffende
apparaat moet worden gebruikt.
Door vocht kan de kwaliteit van een variabele condensator sterk
achteruit gaan en ook de capaciteit veranderen. Hierbij speelt de hoge
diëlectrische constante van water (ongeveer 80) een grote rol. Het is
in de practijk vaak zeer moeilijk om onderdelen af doende tegen vocht
te beschermen. De enige veilige methode is eigenlijk het plaatsen
hiervan in luchtdicht gesloten dozen.
Tropische insecten kunnen verschillende isolatiematerialen aan
tasten en tussen de condensatorplaten kruipen. In gevallen, waarin
dit is te vrezen, is dus het insectendicht afsluiten van de apparaten
gewenst.
Door het zoutgehalte van de lucht kunnen soms verschillende metaaldelen worden aangetast. Hierbij dient dus bij de keuze der materialen
rekening te worden gehouden.
Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat bij de zeer lage tempe
raturen, die soms in vliegtuigen kunnen optreden (bv. —40 °C),
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Fig. 17. Vacuumcondensator van 50 pF.
sommige isolatiematerialen bros worden en kunnen breken. Ook kan
in bewegende delen de olie vast worden.
7. Vacuumcondensatoren
Een tegenwoordig meer op de voorgrond tredend condensatortype
is de vacuumcondensator, die in hoogfrequentkringen wordt toegepast.
Een dergelijke condensator is opgebouwd uit een aantal concentrische
ringen, die zijn ingesmolten in een glazen ballon, die luchtledig is
gepompt (fig. 17). Deze condensatoren worden vervaardigd in capaci
teiten van 50 tot 250 pF en bedrijfsspanningen tot 50 kV.
Een speciaal type is de variabele vacuumcondensator, welke een vrij
klein regelbereik heeft (bv. 40—50 pF) en die wordt toegepast voor
het neutrodyniseren van de rooster-anodecapaciteit van triodes (zie
hfdst. III.C).
C
SPOELEN
In principe verschillen ook de spoelen, die in zenders worden toe
gepast, niet met die, welke men in ontvangers gebruikt. In vele ge
vallen zijn echter in zenders de afmetingen van de spoelen aanzienlijk
groter in verband met de zeer grote stroomsterkten. In de regel zijn
deze grote spoelen vrij dragende cilinderspoelen, die in één laag zijn
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Fig. 18. Variometer voor zenderbouw.
gewikkeld. Voor de berekening van de coëfficiënt van zelfinductie, de
hoogfrequentweerstand en de eigencapaciteit kunnen wij hier volstaan
met te verwijzen naar Deel 3, hfdst. VI.F.
Met betrekking tot de constructie van spoelen voor zenders gelden
in verschillende opzichten principes, soortgelijk aan die, welke hier
boven voor variabele condensatoren werden beschreven. Speciaal voor
oscillatorkringen is een constante zelfinductiecoëfficiënt van groot
belang. In transportabele apparaten dient dus deze spoel zeer robuust
te worden geconstrueerd.
Bij temperatuurvariaties ondergaat de zelfinductiecoëfficiënt een
wijziging, die, wanneer de spoel geheel uit één materiaal zou zijn
geconstrueerd, gelijk zou zijn aan de uitzettingscoëfficiënt van dit
materiaal. Doordat verschillende materialen worden toegepast kunnen
de spoelen bij verandering van de temperatuur vormveranderingen
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Fig. 19. Glijspoel, waarbij draaiende contacten worden gebruikt.

Fig. 20. Glijspoel, waarbij de spoel draait en de contacten alleen in de lengte
richting bewegen.
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ondergaan, waardoor de temperatuurscoëfficiënt van de zelfinductiecoëfficiënt aanzienlijk groter kan zijn. Door een doelmatige constructie
en keuze der materialen kan echter ook een compensatie van de variatie
door temperatuurschommelingen worden verkregen. Ook de eigencapaciteit van spoelen kan variaties door temperatuurveranderingen
ondergaan en wel voornamelijk doordat de diëlectrische constante van
eventuele impregneermiddelen van de temperatuur afhankelijk is.
Als voornaamste klimatologische invloeden op de eigenschappen van
spoelen kunnen wij noemen: vocht, schimmelvorming, zonlicht en
insecten. Al deze invloeden werken voornamelijk op eventuele impreg
neermiddelen en isolatiematerialen, die door vocht, schimmelvorming
en zonlicht kunnen worden aangetast of ontleed en door insecten
kunnen worden aangevreten. Speciaal bij apparaten, die bestemd zijn
voor gebruik in de tropen, dient men hiermede terdege rekening te
houden.
Zoals in hfdst. III.F werd medegedeeld, zijn aan het afstemmen
van de kringen van een zender met behulp van variabele condensatoren
enkele nadelen verbonden, die kunnen worden ondervangen, wanneer
tot dit doel een spoel met variabele zelfinductiecoëfficiënt wordt ge
bruikt. Hiertoe worden in zenders variometers en zg. glijspoelen toe
gepast. Variometers (fig. 18) worden vooral in zenders voor het middenen langegolfgebied gebruikt. In kortegolfzenders daarentegen past
men vaak glijspoelen toe. Deze bestaan uit een cilindervormig ge
wikkelde spoel, waarbinnen een glij contact op een spiraalvormige baan
roteert (fig. 19). Bij een andere constructie (fig. 20) roteert de spoel
zelf en wordt het contact aan de buitenzijde in de lengterichting be
wogen. Het aandrijfmechanisme van een glijspoel is altijd vrij ge
compliceerd, o.a. omdat het contact of de spoel over een veelvoud van
360° wordt gedraaid, zodat voor de afstemschaal een telwerk nodig is.
D
WEERSTANDEN
In principe zijn de weerstanden, die in zenders worden gebruikt,
gelijk aan die, welke men in ontvangers toepast. Voor een beschrijving
van de constructie en de eigenschappen van de verschillende typen
kunnen we dan ook volstaan met te verwijzen naar Deel 3, hfdst. VI.B.
In zendertrappen voor geringe vermogens worden op vele plaatsen
koolweerstanden gebruikt; op sommige plaatsen in microfoonversterkers
dienen deze voorzien te zijn van een opgedampte koollaag in verband
met het feit, dat dit type koolweerstand de geringste ruisweerstand
heeft. Voor grotere vermogens worden veelal uit draad gewikkelde
weerstanden gebruikt, die van het gelakte of geëmailleerde type kunnen
zijn. De gelakte draadweerstanden worden vervaardigd tot een ver12
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Fig. 21. Enkele typen draadweerstanden.
Links 3 geëmailleerde weerstanden, rechts daarvan 3 gelakte weerstanden, geheel
rechts vóór, een open speciale uitvoering. Achterste rij, van rechts naar links
resp. een precisieweerstand voor meetdoeleinden in keramische buis, een ge
ëmailleerde weerstand voor montage in verende beugels en een platte geëmailleerde
weerstand, waarbij de bevestigingsbeugel, welke door het weerstandslichaam
is geschoven, veel bijdraagt tot de warmte-afgifte; dit type kan in stapelmontage
worden toegepast. Op de achtergrond een geëmailleerde potentiometer.
mogen van 10 W, terwijl de geëmailleerde typen gemaakt worden voor
vermogens tot 400 W.
Ook draadpotentiometers (regelweerstanden) worden op verschillende
plaatsen in zenders gebruikt, waarbij deze soms voor betrekkelijk
grote vermogens geschikt dienen te zijn. Zo worden deze in de ge
ëmailleerde uitvoering vervaardigd voor vermogens tot 1 kW.
In fig. 21 zijn een aantal weerstanden, zoals die bij de bouw van
zenders veel worden gebruikt, afgebeeld.

E
SCHAKELAARS
Bij de bespreking van schakelaars zullen wij afzien van een be
handeling van „normale" schakelaars, zoals die op vele andere plaatsen
in de sterk- en zwakstroomtechniek worden toegepast. Dit zijn dus
bijna steeds met de hand bediende types. Een bijzonder soort schake
laar, die vaak in voedingsinstallaties voor zenders wordt toegepast, is
de magnetische schakelaar. Deze bevat een spoel, waarin zich een
beweegbare kern (anker) bevindt. Aan dit anker zijn geïsoleerd de
contacten bevestigd (fig. 22). De stroomkring wordt gesloten door op
een afstand op een knop te drukken, waardoor het anker wordt aan
getrokken en de contacten gesloten (zie hfdst. VIII.B). Het magne
tische circuit vervult dus dezelfde functie als het zg. arrêt van een
draaischakelaar.
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Fig. 22. Magnetische schakelaar.

Fig. 23. Magnetische schakelaar met magnetische beveiliging.
Vaak wordt een magnetische schakelaar voorzien van een beveiligend
element, dat de schakelaar uitschakelt bij overschrijding van een be
paalde stroomsterkte, dus o.a. bij het optreden van kortsluiting. Deze
beveiliging kan werken volgens een thermisch of een magnetisch
principe. In het eerste geval is in serie met de magneetspoel een bimetaalcontact opgenomen, dat bij een bepaalde temperatuur, dus bij
een bepaalde waarde van de stroom door de schakelcontacten, de
bekrachtigingsstroom onderbreekt, dus het te beveiligen circuit uit
schakelt. Voor een magnetische beveiliging is meestal een speciale
magneetspoel aanwezig, die in serie met de schakelcontacten is ge
schakeld. Bij overschrijding van de maximaal toelaatbare stroomsterkte
wordt door deze spoel een anker aangetrokken, waardoor de schakelaar
wordt uitgeschakeld. In fig. 23 is een magnetische schakelaar met
magnetische beveiliging afgebeeld.
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Schakelaars, die gebruikt worden in stroomketens voor hoge fre
quenties, dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat zij zo weinig
mogelijk energieverlies veroorzaken. Dit stelt hoge eisen, zowel aan het
isolatiemateriaal als aan het materiaal voor de contacten. Voor het
eerste wordt in vele gevallen keramisch materiaal gebruikt, terwijl de
contacten veelal verzilverd worden. Zeer vaak is het ook noodzakelijk,
dat de capaciteit tussen de schakelcontacten zo klein mogelijk is om
verstemming van met de schakelaar verbonden kringen te voorkomen.

F
RELAIS
Een relais is in wezen een magnetische schakelaar, waarbij het
mogelijk is om met een gering vermogen een keten, waarin een veel
groter vermogen wordt verbruikt, in of uit te schakelen. Wordt door
het relais een gelijkstroom onderbroken, dan dient over de contacten
een condensator te worden aangesloten (bv. van i /tF) ter voorkoming
van het ontstaan van vonken. Men kan dit ook voorkomen door de
contacten in een vacuumruimte op te stellen.
Als contactmateriaal wordt zowel zilver als wolframzilver gebruikt;

Fig. 24. Seinrelais voor langzaam seinen. De contacten zijn gemonteerd op micalex; de contactopening is instelbaar.
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het eerste, wanneer zeer
kleine overgangsweerstanden nodig zijn; het laatste
in die gevallen, waar door
de sterke in en uit te scha
kelen stroom zilvercontacten zouden verbran
den.
In zenders worden re
lais o.a. gebruikt als
antenne-omschakelrelais,
als seinrelais en als hulprelais voor het in- en
uitschakelen van hulpstroomketens.
Voor antennerelais is
een primaire eis, dat de
capaciteit tussen de con
tacten onderling en t.o.v.
het frame zo klein moge
lijk is. Hiertoe wordt de
constructie zeer ruim uit
gevoerd, terwijl de con
tacten worden gemon
teerd op een isolatiema
teriaal met geringe ver
liezen (bv. keramische
assen). Voor hoge span
ningen worden de con
tacten in een vacuumFig. 25. Snelseinrelais.
ruimte ondergebracht.
De constructie van een seinrelais hangt voor een belangrijk gedeelte
af van de snelheid, waarmede moet kunnen worden geseind. In fig. 24
is een relais voorgesteld, dat is geconstrueerd voor langzaam seinen
en dat hierdoor een tamelijk robuuste constructie kan hebben. Voor een
snelseinrelais (fig. 25) is het daarentegen noodzakelijk om de massa
der bewegende delen en de wrijving in de lagers zo klein mogelijk te
houden. Als snelseinrelais wordt meestal een polair relais gebruikt. Dit
werkt nl. veel sneller dan een normaal relais omdat het remanent
magnetisme niet behoeft te worden overwonnen. Er kan slechts een
gering vermogen mede worden in- of uitgeschakeld, doch het aantal
schakelingen, dat ermede kan worden bereikt, bedraagt tot 250 per
secunde.
Hulprelais hebben meestal de meest eenvoudige vorm. De uitvoering
hiervan is doorgaans gelijk aan die welke in telefooncentrales worden
gebruikt. In fig. 26 en 27 zijn een aantal uitvoeringsvormen van
dergelijke relais afgebeeld.
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Fig» 26. Hulprelais.
J-inks en midden: gelijkstroomrelais. Rechts: wisselstroomrelais.
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Fig. 27. Hulprelais, gemonteerd in een transparant plastic huis.
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Een bijzonder soort relais is nog het bimetaalrelais, dat in principe
als volgt is uitgevoerd. Een strip van bimetaal (twee op elkaar ge
walste metalen) is in rusttoestand min of meer gebogen, zodanig, dat
het metaal met de kleinste uitzettingscoëfficiënt zich aan de buiten
zijde bevindt. Om deze strip is een wikkeling van weerstandsdraad
aangebracht. Vloeit in deze wikkeling een stroom, dan buigt door de
verwarming de strip van bimetaal zich in een tegengestelde bocht,
waardoor een contact wordt geopend of gesloten. Afhankelijk van ver
schillende constructiebij zonderheden kunnen vertragingstijden tot
10 min worden bereikt. Dit relaistype wordt o.a. gebruikt voor het
inschakelen van de anodespanning bij kwikdampgelijkrichters, bij de
verwarming van thermostaten voor kristallen en als beveiligingsrelais
bij koelsystemen voor zendbuizen.
G
ISOLATIEMATERIALEN EN BEDRADING
Aan de gebruikte isolatiematerialen en de bedrading van zenders
worden eisen gesteld, die overeenkomen met die, welke men ook in
andere takken van de electrotechniek stelt. Voor een opsomming van
de belangrijkste isolatiematerialen en hun eigenschappen kunnen we
dan ook verwijzen naar Deel 3, hfdst. VI.A.2.
Wat betreft de afmetingen van de leidingen dient men er rekening
mede te houden, dat bij leidingen, die zijn beveiligd met een smeltveiligheid, de koperdoorsnede overeenkomstig de stroomwaarde van
de veiligheid dient te worden gekozen.
Leidingen, welke hoogfrequente stromen voeren, worden meestal
afgeschermd. Wanneer een aantal van deze afgeschermde leidingen in
een bundel worden verenigd, worden de afschermingen vaak van
elkaar geïsoleerd ter voorkoming van kraken. Korte h.f.-leidingen be
staan meestal uit blanke draad.
Voor verbindingen, waar een hoogfrequente stroom over een afstand
moet worden geleid, die niet klein is t.o.v. de golflengte, wordt vaak
gebruik gemaakt van coaxiale kabels (zie Deel 2, hfdst. III.D.2). De
constructie hiervan wordt meestal zo uitgevoerd, dat zich tussen de
buitenste en de binnenste geleider zoveel mogelijk lucht bevindt; de
binnengeleider kan hiertoe bv. worden gesteund door schijven uit een
isolatiemateriaal, dat men uiteraard zodanig kiest, dat de diëlectrische
constante en de verliezen zo gering mogelijk zijn.
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VIL HET SEINEN
BIJ TELEGRAFIEZENDERS

A
INLEIDING
In hoofdstuk I hebben we reeds vermeld, dat bij telegrafiezenders het
seinen op twee manieren kan plaats vinden, nl. door het periodiek
onderbreken van de uitgezonden draaggolf of door het veranderen
van de frequentie hiervan. Het eerstgenoemde systeem wordt ge
noemd seinen met draaggolfonderbreking en vaak aangeduid als seinwijze Ai, terwijl het tweede systeem seinen met frequentieverschuiving
heet en als seinwijze Fi wordt aangeduid. In de meeste gevallen wordt
bij telegrafiezenders het seinen met draaggolfonderbreking toegepast
en we zullen ons in dit hoofdstuk dan ook voornamelijk hiermede
bezig houden. Het seinen met frequentieverschuiving wordt behandeld
in Deel V.
Het telegraferen geschiedt in de regel door middel van de morsecode. Elke letter wordt hierbij voorgesteld door één of meer punten
en/of strepen (zie voor de tekens van het morse-alfabet Deel 2, blz. 51).
Langzaam seinen geschiedt meestal door middel van een met de hand
bediende seinsleutel. De hiermede te bereiken seinsnelheid bedraagt
maximaal ongeveer 30 woorden per minuut (een woord wordt ge
middeld op 5 letters gesteld). Hierbij is voor een geoefend telegrafist
ontvangst op het gehoor nog mogelijk. Hogere seinsnelhedén bereikt
men met seinmachines, die bv. perforaties in een van te voren gereed
gemaakte papierband omzetten in morsetekens. Bij dit systeem kunnen
seinsnelheden tot 250 woorden per minuut worden bereikt. Gehoorontvangst is in dit geval niet meer mogelijk; men maakt hierbij dan
ook gebruik van een schrijfinrichting, die de tekens op een lopende
papierband schrijft of drukt.
In de laatste tijd wordt bij radioverbindingen ook gebruik gemaakt
van telexapparaten. Hierbij geschiedt het seinen door middel van een
toetsenbord, zoals dat van een schrijfmachine. Bij het drukken op
een toets worden 5 of 7 seintekens uitgezonden (al naar gelang het
toegepaste systeem). Bij de ontvangst worden de seintekens auto
matisch in letters omgezet, die op een papierband of een vel papier
worden gedrukt.
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B
EISEN WAARAAN DE SE INAPPARATUUR
MOET VOLDOEN
De meest voor de hand liggende methode om bij een telegrafiezender
te seinen is het onderbreken en weer inschakelen van de anode spanning van de oscillator. Hierbij treden echter verschillende ver
schijnselen op, die maken, dat de toepassingsmogelijkheden van
deze methode beperkt zijn.
а. Doordat de anodespanningsbron een zekere inwendige weerstand
bezit daalt de klemspanning bij toenemende stroom. Bij het plotseling
inschakelen van een oscillator, die wordt gevoed door een gelijkrichter met een afvlakfilter, is de klemspanning het eerste ogenblik
gelijk aan de nullastspanning. Hierna daalt de spanning van de laatste
condensator van het afvlakfilter geleidelijk tot de waarde, die bij
continue belasting door de oscillator optreedt. Tijdens de duur van
het seinteken is dus de anodespanning van de oscillator niet constant.
Hierdoor zal in de meeste gevallen ook de frequentie van de oscillatorspanning een weinig variëren (zie hfdst. II). Ontvangt men nu een
dergelijk telegrafieteken op het gehoor met een zg. zwevingsontvanger,
dan varieert de hoogte van de zwevingstoon tijdens ieder teken, waar
door een hinderlijk „janken" ontstaat, wat de ontvangst op het gehoor
bemoeilijkt. Bovendien kan het voorkomen, dat de niet-constante
frequentie van het uitgezonden signaal gedurende een deel van de tijd
van ieder seinteken buiten het doorgelaten frequentiegebied van de
in de regel zeer selectieve telegrafie-ontvanger ligt, waardoor de tekens
verminkt en soms zelfs onleesbaar worden.
б. Bij het inschakelen en vooral bij het uitschakelen van de anode
spanning ontstaan vonken, die gedempte trillingen in de aangesloten
electrische netwerken opwekken. Hierdoor kunnen storingen worden
veroorzaakt in ontvangers, die in de nabijheid zijn opgesteld. Het
blijkt, dat deze storingen, die men meestal aanduidt als „locale sleutelklikken" vrijwel onafhankelijk zijn van de frequentie, waarop de ge
stoorde ontvanger is afgestemd. Soms worden ook de uitgezonden
tekens door deze gedempte trillingen gemoduleerd, waardoor de ont
vangst wordt bemoeilijkt.
c. Het seinen in morse- of andere tekens kan worden opgevat als
amplitudemodulatie van de uitgezonden draaggolf. Zoals bij iedere
modulatie ontstaan hierbij zijbanden (zie Deel 2, hfdst. II.C). Wanneer
de seintekens een sinusoïdaal verloop zouden hebben, zouden de zij
banden slechts een zeer geringe bandbreedte beslaan. In werkelijkheid
hebben de seintekens echter een zodanig verloop, dat hun grafiek
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als functie van de tijd een rechthoekige vorm heeft. Daar een dergelijke
trilling kan worden ontbonden in een grondgolf en een reeks hogere
harmonischen (zie Deel 2, hfdst. II.B.3 t/m 6) ontstaat een frequentie
spectrum, dat een vrij grote bandbreedte beslaat. Om dit bezwaar te
ontgaan moet men er zorg voor dragen, dat de grafiek van de seintekens geen scherpe rechthoekige vorm heeft, doch dat de scherpe
hoeken worden „afgerond". Hiermede wordt tevens bereikt, dat de
enigszins „afgeronde" seintekens bij gehoorontvangst aangenamer
klinken (de telegrafist zegt, dat zuiver „rechthoekige" seintekens
„hard" of „scherp" zijn of dat zg. „hoogfrequente sleutelklikken"
aanwezig zijn).
d. Door het plotseling in- en uitschakelen van de anodespanning
kunnen in het afvlakfilter laagfrequente trillingen ontstaan met een
frequentie, die gelijk is aan de resonantiefrequentie van het filter.
Hierdoor kan, speciaal bij grote seinsnelheden, een hinderlijke ver
vorming van de tekens ontstaan. Bij zenders, die uit enkele trappen
bestaan, kunnen deze verschijnselen nog worden verergerd door het feit,
dat men hierbij meestal voor de verschillende trappen afzonderlijke
gelijkrichters gebruikt. Daar de buizen practisch altijd zijn ingesteld
volgens klasse C worden ook deze andere gelijkrichters stootsgewijze
belast, waardoor ook hier in de filters hinderlijke trillingen met een
zeer lage frequentie kunnen optreden. Doordat meestal de verschillende
gelijkrichters van elkaar afwijkende filters hebben, zijn ook de resonantiefrequenties van deze filters niet dezelfde, waardoor de hinderlijk
heid van dit verschijnsel nog kan worden vergroot.
Uit het bovenstaande volgen een aantal eisen, waaraan een seinsysteem voor een telegrafiezender moet voldoen.
a. De seintekens moeten vrij zijn van „janken". Aan deze eisen kan
bij een zender, die uit enkele trappen bestaat, worden voldaan door
het seinen niet in de stuurtrap, doch in een der tussentrappen of
zelfs in de eindtrap te doen plaats hebben. De oscillator blijft dus dan
tijdens de seinpauzen oscilleren. Wanneer de eigen ontvanger dicht
bij de zender is opgesteld, zoals bij scheeps-, vliegtuig- of andere
mobiele installaties, is het in dit geval noodzakelijk om de stuurtrap
zorgvuldig af te schermen, teneinde de ontvangst gedurende de sein
pauzen niet te storen. Seinen door het in- en uitschakelen van de
oscillator kan bij kleine seinsnelheden geschieden indien een oscillator
wordt gebruikt, waarvan de frequentie door een kristal is gestabiliseerd.
Voor hoge seinsnelheden is meestal het „inzetten" van oscillaties bij
een kristaloscillator te traag.
b. Er mogen geen locale sleutelklikken optreden. Ook dit geldt
speciaal voor zenders, in de nabijheid waarvan een of meer ontvangers
zijn opgesteld. Hiertoe is het aan te bevelen om het seinen te doen
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plaats hebben in een circuit, waarin geen grote spanningen of stromen
optreden, dus bv. in de anodeketen van een der eerste tussentrappen
en niet in die van de eindtrap. Bovendien kan men de seinrichting
(sleutel of relais) via een filter aan het te verbreken circuit aansluiten
(fig. i), waardoor wordt voorkomen, dat de gedempte trillingen, die
door de vonken ontstaan, in andere leidingen doordringen.

r*
Fig. i. Filter tegen locale
sleutelklikken. a. seincontact; b. leidingen naar de
zender.

R

r-njb—
ra
r:c

Fig. 2. Vertragingsfilter te
gen hoogfrequente sleutel
klikken. a. seincontact;
b. leidingen naar de
zender.

c. De seintekens mogen geen hoogfrequente sleutelklikken ver
oorzaken, d.w.z. ze mogen niet te „scherp" zijn. Aan de andere kant
mogen de tekens ook niet te langzaam inzetten, omdat hierdoor ver
minking zou kunnen ontstaan. De „scherpte" van de tekens kan door
een zg. vertragingsfilter op eenvoudige wijze worden geregeld. In fig. 2
is het schema van een dergelijk filter afgebeeld, dat bestaat uit een
spoel, een condensator en een weerstand. Een verandering van L
beïnvloedt hoofdzakelijk het begin van een seinteken, een wijziging van
C voornamelijk het einde hiervan. De in de practijk gebruikte waarden
van C liggen tussen 0,5 en 0,05 ywF, die van L tussen 1 en 30 H.
d. Er mogen bij het seinen geen laagfrequente trillingen in de afvlakfilters van de gelijkrichters optreden. Hiertoe worden in voedingsapparaten voor telegrafiezenders vaak kleine smoorspoelen en conden
satoren gebruikt. De resonantiefrequentie van het filter is dan vrij
hoog, waardoor de tijdsduur van de inschakelverschijnselen beperkt is.
Natuurlijk wordt de rimpelspanning hierbij minder onderdrukt dan
bij het gebruik van grote smoorspoelen en condensatoren. Bij een
telegrafiezender is dit in vele gevallen niet hinderlijk, doch wanneer
een dergelijke zender ook voor telefonie wordt gebruikt, dient men
met een compromis-oplossing genoegen te nemen.
Een andere methode om de in- en uitschakeltrillingen van de gelijkrichterfilters te verminderen is het aanbrengen van een constante
belasting aan de voedingsapparaten, zodat deze bij het seinen niet
geheel worden in- en uitgeschakeld. Het behoeft geen betoog, dat
deze methode voor grotere zenders zeer oneconomisch is.
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C
PRACTISCHE UITVOERINGSVORMEN
Thans zullen we de verschillende seinmethoden, die in telegrafiezenders worden toegepast, nader beschouwen.
1. Seinen in eèn gelijkrichter
In fig. 3 wordt een seinmethode aangegeven, waarbij het seincontact is aangebracht in de leiding naar de primaire wikkeling van
de voedingstransformator. Dit kan echter alleen geschieden bij trappen,
die een klein vermogen
opnemen, omdat an
ders te grote vonken
en hierdoor locale sleub
telklikken ontstaan.
Omdat uit veiligheids
a°
overwegingen op een
d
met de hand bediende
o o
o o
seininrichting (sleutel)
o o
%
o o
geen hogere spanning
o o
dan 100 V mag staan,
moet via een relais Fig. 3. Seinen in de primaire wikkeling van de
worden geseind. Snel voedingstransformator. a. seincontact; b. gelijk
richter; c. anodespanningstransformator;
werkende
seinrelais
d. gloeispanningstransformator.
(zie hfdst. VI, fig. 25)
kunnen echter slechts
voor een zeer gering
vermogen worden ver
vaardigd, zodat men in
o
dit geval op betrekke-o —
lijk trage schakelrelais
is aangewezen; hier
R
door is deze methode
0^0—0+
slechts voor kleine
o
seinsnelheden geschikt.
o
Een voordeel van het
gebruik van een sche Fig. 4. Seinen in de positieve anodespanningsma volgens fig. 3 is, leiding. a. seincontact; R. weerstand, die een con
dat door de grote stante belasting vormt voor het voedingsapparaat.
zelfinductiecoëfficiënt
van de primaire transformatorwikkeling een zekere vertraging van de
seintekens ontstaat, zodat een afzonderlijk vertragingsfilter niet
nodig is.
In fig. 4 is een schakeling weergegeven, waarbij het seincontact
aan de uitgangs-(gelijkspannings-)zijde van de gelijkrichter is
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aangebracht. Ook hier kan om de reeds genoemde redenen geen snelseinrelais worden gebruikt. Een voordeel van deze schakeling t.o.v.
die van fig. 3 is, dat men hier de gelijkrichter een bepaalde constante
belasting kan geven (door de weerstand R), waardoor de belasting
minder stootsgewijs optreedt.
Om redenen, die na het bovenstaande duidelijk zullen zijn, worden
seinmethoden volgens fig. 3 en 4 alleen bij kleine zenders toegepast.
Wanneer men in de voedingsapparatuur gebruik maakt van gelijkrichtbuizen, waarin een rooster is aangebracht (thyratrons, zie hoofd
stuk V.H), kan ook worden geseind door aan deze roosters een zo
grote negatieve spanning te geven, dat de gelijkrichter niet functionneert, en deze spanning periodiek te veranderen. In fig. 5 is hier
voor een schema aangegeven. Hierbij is het vermogen, dat in het
seincircuit wordt verbruikt, gering. Nadelen van deze methode zijn,
dat het seincontact een hoge spanning tegen aarde heeft en dat een
afzonderlijke hulpgelijkrichter nodig is om de benodigde roosterspanning te leveren. Het voornaamste bezwaar is echter, dat gelijkrichtbuizen met rooster alleen voor grote vermogens worden ver
vaardigd. Bij gebruik in kleine zendertrappen is dit natuurlijk zeer
oneconomisch, terwijl, zoals we hierboven reeds uiteenzetten, ook het
seinen in grote zendertrappen bezwaren heeft.
2. Seinen in het anodecircuit van een zendertrap
Deze methode (zie fig. 6a en b) wordt veel toegepast, zowel bij
kleine tussentrappen als bij de stuurtrap. In dit laatste geval dient
de frequentie weinig afhankelijk te zijn van variaties in de anodespanning (zie boven). De schakeling van fig. 6b is minder aan te
bevelen dan die van fig. 6a, omdat bij fig. 6b de anodespanningsgelijkrichter bij open seincontact niet aan aarde ligt, zodat de afvlakcondensatoren geïsoleerd moeten worden opgesteld.
3. Seinen in het schermroostercircuit van een zendertrap
Is een der zendertrappen voorzien van een penthode of tetrode, dan
kan worden geseind door het in- en uitschakelen van de schermroosterspanning (fig. 7). Daar het schermroostervermogen veel kleiner
is dan het anodevermogen, kan op deze wijze ook bij grotere zender
trappen door middel van een snelseinrelais worden geseind.
4. Seinen in het kathodecircuit van een zendertrap
Ook door het periodiek sluiten en verbreken van het kathodecircuit
van een der zendertrappen kan worden geseind. In fig. 8a is het
schema voorgesteld voor een direct verhitte buis. De gloeidraad van
de buis en de secundaire wikkeling van de gloeistroomtransformator
liggen hierbij tijdens de seinpauzen op een hoge spanning tegen aarde,

a.VII.C.4

o
o
o

o-

1

-o —

éi

o §
o p
o
o
o
O

%
o

■0 +

l:§
a

177

w

1

o
o
o
o

tt

-arLr—

b

a
+Vg2

Fig. 5. Seinen door middel van de roosterspanning van thyratrons. a. seincontact;
b. hulpgelijkrichter.
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Fig. 7. Seinen in het schermroostercircuit van een der
zendertrappen. a. seincontact.
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Fig. 6. Seinen in de anodeleiding van een der zendertrappen. Bij a. is het sein
contact opgenomen in de positieve leiding, bij b. in de negatieve leiding.
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Fig. 8. Opname van het seincontact in de kathodeleiding.
a. bij een direct verhitte buis; b. bij een indirect verhitte buis.
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waarmede bij de isolatie rekening moet worden gehouden. Fig. 8b
toont het schema bij gebruik van een indirect verhitte buis. Hierbij
moet meestal voor de trap, waarin wordt geseind, een speciale gloeistroomtransformator worden gebruikt, daar bij de meeste buizen
de maximaal toelaatbare spanning tussen kathode en gloeidraad slechts
40 a 50 V bedraagt.
5.

Seinen in het stuurroostercircuit van een zendertrap

In fig. 9 is een schema voorgesteld, waarbij tijdens de seinpauzen
het rooster van één der buizen een zo grote negatieve spanning ten
opzichte van de kathode heeft, dat geen anodestroom kan vloeien. Bij
het seinen wordt deze spanning periodiek verminderd. Deze methode
kan zowel voor langzaam als voor snel seinen worden toegepast.

o
o

o
o
o
o

l ’ rOrbWir
r
v»3-i
Fig. 9. Seinen in het stuurrooster
circuit van een der buizen, a. sein
contact.
6.

A

Fig. 10. Seinen in het keerroostercircuit van een penthode.
a. seincontact.

Seinen in het keerroostercircuit van een zendertrap

Bij een penthode kan ook worden geseind door variatie van de
negatieve spanning aan het keerrooster (fig. 10). Bij open seincontact
krijgt dit rooster een hoge negatieve spanning ten opzichte van de
kathode; wanneer het seincontact wordt gesloten, wordt het keer
rooster met de kathode verbonden.
7. Seinen door middel van een extra buis
Wanneer de zendertrap, waarin men wenst te seinen, zo groot is,
dat de te verbreken spanning of stroom niet toelaatbaar is voor het
seinrelais, of wel wanneer de gewenste seinsnelheid zo groot is, dat
een relais, dat het gewenste vermogen kan in- en uitschakelen, te
traag is, kan men gebruik maken van een extra buis. In fig. 11 is een
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hiertoe bruikbaar schema voorgesteld.
De anode van de zg. seinhuis B2 is
o
verbonden met de bovenzijde van
O
o
de weerstand R, via welke de anodeo
spanning aan de buis Bx wordt aan
gesloten. Wanneer in B2 anodestroom
vloeit, daalt de spanning op de
beide anodes zodanig, dat Bx practisch niet meer versterkt. Men kan
dus seinen door variatie van de nega
tieve roosterspanning van B2. Een
a/
nadeel van deze methode wordt ge
vormd door het feit, dat tijdens de
seinpauzen het signaal niet geheel
-Vq1
verdwijnt, omdat op de buis Bi toch
nog een kleine anodespanning staat. Fig. 11. Seinen door middel van
een extra buis, die parallel met de
Dit nadeel is niet verbonden aan
weerstand R is geschakeld.
de schakeling, die in fig. 12 is voor
Bx. versterkbuis; B2. seinhuis;
a. seincontact.
gesteld. Hierbij vloeit de anode
stroom van Bx door de seinhuis B2.
Door aan het rooster van B2 een grote negatieve spanning ten opzichte
van de kathode te geven, wordt nu de anodestroom in beide buizen
volledig onderdrukt. Zoals uit fig. 12 blijkt, moet men hierbij voor de
seinhuis een speciale hulpgelijkrichter b gebruiken, waarvan de posi
tieve pool met de kathode van deze buis is verbonden. Bovendien
moet voor deze buis een aparte gloeistroomwikkeling worden gebruikt,
daar de kathode een hoge spanning ten opzichte van aarde heeft.
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Fig. 12. Seinen
extra buis B2,
schakeld met
a. seincontact;
13

door middel van een
die in serie is ge
de versterkbuis B,.
b. hulpgelijkrichter.

§
A+va

Fig. 13. Seinen door middel van een
extra buis B2, die in het kathodecircuit van de versterkbuis Bx is ge
schakeld. a. seincontact.
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Een aparte gelijkrichter voor de negatieve roosterspanning is niet
nodig wanneer de seinhuis wordt opgenomen in de kathodeleiding van
de desbetreffende zendbuis (fig. 13). Daar hierbij nl. de positieve
pool van de roosterspanningsgelijkrichter aan aarde ligt, kan men
gebruik maken van de gelijkrichter, die reeds voor andere zendertrappen wordt gebruikt voor de negatieve roosterspanning. Een speciale
gloeistroomwikkeling is nog wel nodig, thans voor de buis Bt.
Een bezwaar, dat aan het gebruik van een extra seinhuis is ver
bonden, bestaat hierin, dat de inwendige weerstand van deze buis
steeds zeer klein dient te zijn om een zo gering mogelijk spanningsverlies te veroorzaken. Hierdoor is men zelfs bij kleine zendertrappen
reeds vaak verplicht om enkele buizen parallel te schakelen. Ook moet
de anodespanningsgelijkrichter bij gebruik van een of meer seinhuizen
een groter vermogen kunnen leveren dan zonder seinhuis het geval
zou zijn.
8. Seinen in meer dan één zendertrap
Wanneer slechts in een der zenderversterktrappen wordt geseind,
is steeds het gevaar aanwezig, dat, door de capacitieve koppeling
tussen ingangs- en uitgangszijde van deze trap, ook in de seinpauzen
nog een zeker signaal wordt uitgezonden. De seintekens worden dan
„onzuiver" en zijn moeilijk te ontvangen. Natuurlijk is dit gevaar
bijzonder sterk aanwezig wanneer de buiscapaciteiten groot zijn, dus
bij seinen in de eindtrap van een grote zender, doch ook wanneer in
een der andere versterktrappen wordt geseind, bestaat dit gevaar. Om
deze reden wordt vaak in enkele trappen gelijktijdig geseind. Hier
door is natuurlijk het effect van de capacitieve koppeling tussen de
verschillende trappen veel kleiner. Het is echter noodzakelijk, dat de
verschillende trappen, waarin wordt geseind, aan één voedingsapparaat
zijn aangesloten. Is dit niet het geval, dan worden de seintekens
meestal onzuiver, doordat de afvlakfilters van de verschillende gelijkrichters van elkaar afwijkende resonantiefrequenties bezitten. Zo kan
men bv. seinen door in- en uitschakelen van de anodespanning van
de tweede en de derde trap, indien deze aan één gelijkrichter zijn
aangesloten. Ook is het mogelijk te seinen in het anodecircuit van een
trap en het schermroostercircuit van de volgende trap, eveneens onder
de laatstgenoemde voorwaarde.
D
TELEGRAFIE MET GEMODULEERDE DRAAGGOLF
Bij telegrafie met ongemoduleerde draaggolf moet altijd een ont
vanger worden gebruikt, die is voorzien van een zwevingsoscillator,
teneinde door interferentie de signalen hoorbaar te maken. Wanneer
het noodzakelijk is, dat de ontvangst plaats heeft met ontvangers,
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die niet van een dergelijke oscillator zijn voorzien, wordt vaak geseind
met een gemoduleerde draaggolf (seinwijze A2). Dit is bv. het geval
bij verkeer met vliegtuigen, die slechts van telefonie-ontvangers zijn
voorzien, of bij gebruik van kristaldetector-ontvangers, zoals op
schepen aanwezig zijn voor noodbedrijf. Bij deze seinwijze wordt de
draaggolf in amplitude gemoduleerd met een frequentie van 400 a
1000 Hz. De modulatie kan plaats vinden met een telefoniemodulator
(zie hfdst. IV), waaraan een toongenerator is aangesloten.
In principe kan met een op deze wijze ingerichte zender op twee
manieren worden geseind, nl.:
а. door in- en uitschakelen van de draaggolf, dus op een der hier
boven beschreven wijzen;
б. door in- en uitschakelen van de genoemde toongenerator, waarbij
dus de draaggolf continu wordt uitgezonden (zie hfdst. I, fig. 2b).
De eerste methode is meer economisch, omdat het h.f.-gedeelte van
een zender meer energie verbruikt dan het l.f.-gedeelte. Bij de tweede
methode zijn echter de signalen minder aan storingen onderhevig,
omdat in de seinpauzen de draaggolf aanwezig blijft, waardoor in de
ontvanger minder geruis ontstaat. Ook de seinmethode met frequentieverschuiving, die in Deel V wordt behandeld, is gedeeltelijk ontstaan
uit de noodzakelijkheid om het ruisen van de ontvangers gedurende
de seinpauzen te verminderen.

VUL DE BEDIENING VAN ZENDERS

A
INLEIDING
Onder de bediening van een zender verstaan we alle handelingen,
die nodig zijn om de zender in bedrijf te stellen of uit te schakelen, het
afstemmen op de gewenste frequentie en het overgaan op een andere
seinwijze (telefonie en telegrafie, al of niet met gemoduleerde draaggolf).
In sommige gevallen moet ook het vermogen van de zender op
enkele verschillende waarden kunnen worden ingesteld. Bij kleine
eenvoudige zenders zijn alle hiertoe benodigde bedieningsorganen,
zoals schakelaars en regelknoppen, vaak op de zender zelf aangebracht.
Men spreekt dan van plaatselijke of locale bediening. Deze bedieningswijze sluit de mogelijkheid niet uit om de modulatiespanning over een
kabel of telefoonleiding toe te voeren, of, in geval van een telegrafiezender, de zender over een lange leiding te verbinden met de plaats
van waaruit moet worden geseind.
Locale bediening wordt steeds toegepast wanneer de zender op een
voor de bediening gemakkelijk toegankelijke plaats is opgesteld en
wanneer altijd personeel bij de zender aanwezig is. Dit is bv. het
geval bij kleine stations, waar de zender vlak bij de ontvanger is
opgesteld en door een telegrafist kan worden bediend of bij kleine
omroepzenders, waarbij steeds personeel aanwezig is. Het komt echter
vaak voor, dat een zender zodanig moet worden opgesteld, dat de
bedieningsknoppen niet direct toegankelijk zijn. Meestal is plaats
gebrek hiervan de oorzaak, zoals in vliegtuigen of andere voertuigen.
De bediening geschiedt dan door middel van kabelverbindingen, die
van de zender naar de bedieningsplaats lopen. In dit geval spreekt
men van bediening op afstand. Deze bedieningswijze wordt ook toe
gepast bij grote zenders, die door hun grote frontbreedte moeilijk
zijn te overzien. In dit geval worden de belangrijkste meters en
schakelaars geplaatst op een bedieningslessenaar, die door middel van
kabels met de zender is verbonden.
Terwijl bij plaatselijke bediening de meeste schakelhandelingen
kunnen worden uitgevoerd met handschakelaars zijn bij bediening op
afstand magnetische schakelaars nodig. Hierdoor is een zender met
bediening op afstand altijd duurder dan een overeenkomstige zender
met locale bediening. Men dient hiermede bij het ontwerp rekening
te houden en het aantal schakelingen, dat op afstand moet kunnen
worden uitgevoerd, zoveel mogelijk te beperken.
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We zullen thans de verschillende bedieningshandelingen, die bij
een zender nodig zijn, afzonderlijk nader beschouwen, zowel bij
locale bediening als bij bediening op afstand.
B
INSCHAKELING
Bestaat het voedingsgedeelte van een zender uit batterijen, een
trilleromvormer of een gelijkrichter met hoogvacuumbuizen, dan levert
de inschakeling van deze zender evenmin moeilijkheden op als die
van een ontvangtoestel. Een zo eenvoudige voeding komt echter
slechts voor bij zeer kleine zenders. Wordt een zender gevoed door
een roterende omvormer, dan is het inschakelen ook nog vrij een
voudig. Zodra de omvormer in bedrijf is gesteld, wordt de zender
ingeschakeld op dezelfde wijze als zulks geschiedt bij batterij voeding.
Een overwegend groot aantal zenders wordt gevoed uit een wisselstroomnet. Terwijl bij een kleine zender hiertoe meestal maar één
gelijkrichter aanwezig is, worden bij grotere zenders steeds meer
gelijkrichters gebruikt. Het gebruik van één enkele gelijkrichter is
hierbij nl. niet economisch, omdat de verschillende trappen zeer
verschillende anode- en schermroosterspanningen nodig hebben. De
inschakeling van deze gelijkrichters mag dan niet in een willekeurige
volgorde plaats hebben. Worden bv. de anode- en schermrooster
spanningen door afzonderlijke gelijkrichters geleverd, dan mag de
schermroosterspanningsgelijkrichter pas worden ingeschakeld na de
anodespanningsgelijkrichter. In het omgekeerde geval zou nl. van de
desbetreffende buis gedurende enige tijd wel de schermroosterspanning,
doch niet de anodespanning ingeschakeld zijn, waardoor deze buis
beschadigd zou kunnen worden (zie Deel 2, hfdst. IV.N). Wanneer
de negatieve roosterspanning van een buis wordt geleverd door een
afzonderlijke gelijkrichter, dient deze te worden ingeschakeld vóór de
anode- en schermroosterspanningen.
De inschakeling van de verschillende gelijkrichters kan natuurlijk
in de goede volgorde geschieden met afzonderlijke schakelaars. Dit
vereist echter goed geschoold personeel, dat niet altijd ter beschikking
staat. Bovendien kan ook het beste personeel vergissingen begaan.
Het voornaamste bezwaar tegen het gebruik van afzonderlijke schake
laars is echter, dat het bv. kan voorkomen, dat een gelijkrichter, die
de anodespanning van een buis levert, defect raakt, terwijl de scherm
roosterspanning ingeschakeld blijft. Hierdoor wordt meestal een kost
bare buis beschadigd. Om dit te voorkomen wordt de schakeling •
zodanig uitgevoerd, dat de verschillende gelijkrichters automatisch in
de goede volgorde worden ingeschakeld, waarbij de verschillende gelijk
richters zodanig met elkaar worden „vergrendeld", dat bij het defect
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geraken van één dezer gelijkrichters de gehele installatie automatisch
wordt uitgeschakeld.
Zoals wij reeds in hfdst. V vermeldden, worden in grote gelijkrichtinstallaties veelal kwikdampgelijkrichters gebruikt. Hierbij mogen de
anodespanningen pas ingeschakeld worden enige tijd nadat de gloei spanning is ingeschakeld. Dit kan natuurlijk ook met afzonderlijke
schakelaars gebeuren, waarbij evenwel ook vergissingen mogelijk zijn.
Om deze reden geschiedt de inschakeling van de anodespanningen
meestal door middel van een zg. tijdrelais (zie hfdst. VI.F).
Thans zullen we enkele vergrendelingsschakelingen beschrijVaz
>9
ven, zoals die in de practijk wor
•
+
den toegepast.
a. De zendervoeding geschiedt
met
behulp van één gelijkrichter
G
met
kwikdampgelijkrichtbuizen
V/
Va
(fig. i). Door middel van de
hoofdschakelaar HS worden de
gloeistroomtransformatoren voor
m Mms de zendbuizen en voor de gelijkrichtbuizen, benevens het tijd
relais TR ingeschakeld. Na een
zekere tijd, die, afhankelijk van de
gebruikte gelijkrichtbuizen, van
V* tot 5 min kan bedragen, worden
de contacten met het tijdrelais
gesloten, waardoor de magne
tische schakelaar MS wordt beFig. i. Inschakelcircuit voor een krachtigd en de anodespanningsgelijkrichter met kwikdampbuizen. transformator van de gelijkrichtN. net; HS. hoofdschakelaar; Vfz. buizen wordt invesrhakpld
aansluiting gloeistroomtransformator Du£?n womt ingescnaKeia.
voor de zendbuizen; G. gelijkrichter; .
commumcatiezenders moet
Vf. aansluiting gloeistroomtransfor- in sommige gevallen bij overgang
mator; Va. aansluiting anodespannings- van zenden op ontvangen de
ma“n“e°rUhIkelaar!d Vaa2iS;an^: eender worden uitgeschakeld. Bij
spanning zendbuizen. Bij X kan desterugschakelen op zenden kan
gewenst een zend-ontvangschakelaar men natuurlijk niet telkens wach
worden aangebracht.
ten tot de gelijkrichtbuizen warm
zijn en het tijdrelais de anodespanning inschakelt. Men gebruikt daarom tot dit doel een speciale
zend-ontvangschakelaar (Engels: stand-by-switch), die bij de schake
ling volgens fig. i in serie met het contact van het tijdrelais, dus op
de met X aangegeven plaats kan worden aangebracht. De gloeidraden
. van de gelijkrichtbuizen en het tijdrelais blijven dus hierbij continu
ingeschakeld, waardoor de overgang van ontvangen op zenden zonder
vertraging kan geschieden.
b. De zendervoeding geschiedt met behulp van een roosterspannings-
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gelijkrichter met hoogvacuumbuizen en een anodespanningsgelijkrichter
met kwikdampgelijkrichters (fig. 2). Door middel van de hoofd
schakelaar worden de gloeistroomtransformatoren voor de zendbuizen
en voor de kwikdampgelijkrichters alsmede de roosterspanningsgelijk
richter ingeschakeld. Zodra de laatstgenoemde gelijkrichter gelijk
spanning levert wordt het tijdrelais TR ingeschakeld. Door het sluiten
van de contacten van dit relais, dat na enige tijd plaats heeft, wordt
de magnetische schakelaar MS bekrachtigd en de anodespanning van
de kwikdampgelijkrichters ingeschakeld. Geraakt de roosterspanningsvaz

H

RSG

v92

tf

Fig. 2. Inschakelcircuit voor een zender, die wordt gevoed
door een anodespanningsgelijkrichter met kwikdampbuizen
en een roosterspanningsgelijkrichter met hoogvacuumbuizen. ASG. anodespanningsgelijkrichter; RSG. rooster
spanningsgelijkrichter; Vgz. roosterspanning zendbuizen.
Voor de betekenis van de overige letters zie fig. 1.
gelijkrichter defect, dan wordt door het openen van het contact van TR
de magnetische schakelaar weer uitgeschakeld (het openen van het
contact van het tijdrelais vindt zonder vertraging plaats). Ook hier kan
desgewenst een zend-ontvangschakelaar worden opgenomen in serie
met het contact van het tijdrelais, dus op de met X aangegeven
plaats.
c. Wanneer het voedingsgedeelte van de zender bestaat uit een
roosterspanningsgelijkrichter met hoogvacuumbuizen en twee gelijkrichters met kwikdampbuizen, waarvan de één de anodespanning
levert voor een zendbuis, waarvan de schermroosterspanning door de
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andere gelijkrichter wordt geleverd, kan de schakeling van fig. 3
worden gebruikt. Door middel van de hoofdschakelaar HS worden de
gloeistroomtransformatoren voor de zendbuizen
en voor de kwikdamp gelijkrichtbuizen
bene
vens de roosterspanningsgelijkrichter ingeschakeld.
Zodra de laatstgenoemde
gelijkrichter gelijkspan
ning levert wordt het
MS2
tijdrelais TR bekrach
tigd. Na enige tijd wordt
het contact van dit relais
gesloten, waardoor de
magnetische schakelaar
- v az 1 +
! MSX wordt bekrachtigd
en de anodespanningen
van de gelijkrichter ASG1
worden
ingeschakeld.
Door de anodespanning
asg 1
van deze gelijkrichter
wordt het relais R be
krachtigd, waardoor de
MSl
magnetische
schakelaar
Y .— MS2 in werking treedt en
M r7“i
de tweede anodespan_) |tr
ningsgelijkrichter wordt
ingeschakeld. Daar van
+
Vgz
een buis de schermroosterspanning niet vóór de
anodespanning mag wor
den ingeschakeld, dient,
RSG
wanneer van één der
zendbuizen de anode
spanning en de schermroosterspanning door ver
schillende
gelijkrichters
worden geleverd, de ge
lijkrichter ASGX de anode
spanning te leveren. Ge
Fig. 3. Inschakelcircuit voor een zender, die raakt nu tijdens het bedrijf
wordt gevoed door twee anodespanningsgelijk- deze gelijkrichter defect,
richters met kwikdampbuizen en een rooster- dan wordt automatisch ook
spanningsgelijkrichter met hoogvacuumbuizen. de gelijkrichter ASG2 uit
Een eventuele zend-ontvangschakelaar kan zo
wel bij X als bij Y worden aangebracht. Voor geschakeld. Bij het defect
de betekenis van de overige letters zie fig. 1 en 2. geraken van de rooster-
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spanningsgelijkrichter worden automatisch de beide anodespanningsgelijkrichters buiten werking gesteld.
Een zend-ontvangschakelaar kan eventueel worden opgenomen in
serie met het contact van het relais R, dus op de met X aangegeven
plaats. (Immers, bij uitgeschakelde schermroosterspanning vloeit in
een buis practisch geen anodestroom, ook als de anodespanning is
ingeschakeld.) Eventueel kan een dergelijke schakelaar ook worden
aangebracht in serie met het contact van het tijdrelais TR, dus op de
met Y aangeduide plaats. Daar echter in het algemeen de gelijkrichter
ASGj een groter vermogen levert dan ASG2 verdient het aanbrengen
van een zend-ontvangschakelaar op de met X aangegeven plaats meestal
de voorkeur.
Z

9Th9

9Zo

Th

UIT

D

D

b
N
a
Fig. 4. Schakeling voor magnetische hoofdschakelaars, a. met
een hulpschakelaar St; b. met drukknopbediening; N. net; Z. aan
sluiting zender; Th. aansluiting thermostaten; MS. magnetische
schakelaar; Sth« schakelaar voor de thermostaten; Sx. hulpschakelaar;
h. hulpcontact; D. deurcontact.
N

Als hoofdschakelaar kan bij kleine zenders een normale sterkstroomschakelaar worden gebruikt. Voor grote zenders past men
meestal een magnetische schakelaar toe; bij zenders, die op afstand
worden bediend, is dit zelfs noodzakelijk. In fig. 4 zijn twee schake
lingen voor een magnetische hoofdschakelaar aangegeven. In fig. 4a
is een schakeling voorgesteld, waarbij de hulpschakelaar Sx gesloten
blijft zolang de hoofdschakelaar is ingeschakeld. Bij de schakeling van
fig. 4b wordt van drukknoppen gebruik gemaakt. Wordt hierbij op de
knop „IN" gedrukt, dan wordt na het sluiten van de hoofdschakelaar
door een hierop aangebracht hulpcontact h de stroom in de magneetspoel onderhouden, ook nadat de knop weer is losgelaten. Door het
drukken op de knop „UIT" wordt het circuit van de magneetspoel
weer verbroken.
Wanneer in de zender een kwartskristal wordt gebruikt, dat in een
thermostaat is geplaatst, dient de aansluiting van deze thermostaat
vóór de hoofdschakelaar te geschieden, omdat een thermostaat vóór
het in bedrijf stellen van de zender moet kunnen worden ingeschakeld.
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Hiervoor wordt dan een afzonderlijke schakelaar aangebracht, die in
fig. 4a en b met Sth is aangegeven.
Vrijwel alle zenderkasten worden tegenwoordig voorzien van een
deurcontact, waardoor bij het openen van een deur de gehele installatie
wordt uitgeschakeld. Bij aanwezigheid van een magnetische schake
laar worden deze contacten meestal in het bekrachtigingscircuit op
genomen, zoals in fig. 4a en b met D is aangegeven.
Bij grote zendbuizen, waarvan de
>F
gloeistroom vaak 100 A en meer
bedraagt, kan het inschakelen van
de gloeidraad soms moeilijkheden
opleveren. In koude toestand is nl.
de weerstand van de gloeidraden
veel lager dan in warme toestand,
zodat bij het plotseling inschakelen
van de volle gloeispanning de maxi
maal toelaatbare stroom kan wor
den overschreden. Men dient dus
dan de gloeispanning aanvankelijk
op een lagere waarde in te stellen
en deze continu of trapsgewijs tot
de volle spanning te doen stijgen.
Bij zenders zonder automatische in
schakeling kan men hiertoe een
regelbare weerstand of een regeltransformator in het gloeistroomcircuit gebruiken. Wordt de zender
echter automatisch ingeschakeld, dan
moet ook het trapsgewijs inschakelen
Fig. 5. Inschakelcircuit voor gloei van de gloeistroom automatisch ge
draden van grote zendbuizen. Door schieden. Een voorbeeld van een
middel van de tijdrelais TRj, TR2
en TR3 en de magnetische schake hiertoe bruikbare schakeling is in
laars MSj, MS2, MS3 worden de fig. 5 geschetst. Bij het inschakelen
weerstanden Ru Rz en R3 een voor van de gloeispanning zijn de weer
een kortgesloten.
standen Rlf R2 en i?3 in serie met de
gloeidraden geschakeld. Direct bij
het inschakelen worden de tijdrelais TRX, TR2 en TR3 bekrachtigd. De
tijdvertraging van deze relais is verschillend en wel is die van TR3
groter dan die van TR2, die weer groter is dan de vertraging van TRX.
Wanneer het contact van het relais TRX wordt gesloten, wordt de
magnetische schakelaar MSX ingeschakeld en de weerstand i?x kort
gesloten. Tegelijk wordt een hulpcontact in de keten van de magneetspoel van de schakelaar MS2 gesloten. Wordt nu ook het contact van
TR2 gesloten, dan schakelt MS2 in en wordt ook R2 kortgesloten.
Op dezelfde wijze wordt na enige tijd i?3 kortgesloten door de schake
laar MS3. Het gehele inschakelproces behoeft niet langer dan ongeveer
10 sec- te duren.
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c
VERMINDERING VAN D E A N O D E D IS S IP A T IE
TIJDENS HET AFSTEMMEN
Terwijl het gelijkstroomvermogen, dat aan een buis wordt toege
voerd, wordt bepaald door de anodespanning en de instelling van de
buis, hangt het afgegeven wisselstroomvermogen ook nog af van de
kwaliteitsfactor van de gebruikte trillingskringen, van de afstemfrequentie van deze kringen en van de belasting, die wordt gevormd
door de volgende trap of de antenne. Zijn de buizen niet ingesteld
voor de afgifte van een zo groot mogelijk vermogen, zoals bij de
voortrappen van een zender het geval is, dan heeft een verkeerde
afstemming of koppeling met de volgende trap doorgaans geen na
delige gevolgen voor de desbetreffende buis. De eindbuizen van
zenders zijn echter *uit economische overwegingen meestal tot aan de
maximaal toelaatbare anodedissipatie belast. Een verkeerde afstemming
of koppeling met de antennekring heeft dan tot gevolg, dat de anode
dissipatie van de buis of buizen van de eindtrap wordt overschreden,
omdat niet het maximale wisselstroomvermogen wordt afgegeven. Om
dit te voorkomen wordt vaak tijdens het afstemmen het aan de eind
trap toegevoerde gelijkstroomvermogen verlaagd en nadat het af
stemmen heeft plaats gehad op de normale waarde gebracht.
Bij gebruik van tetroden of penthoden kan dit op eenvoudige wijze
geschieden door een weerstand in de schermroosterleiding op te
nemen, die na volbrachte afstemming wordt kortgesloten. Bij trioden
moet de anodespanning worden verlaagd. Bij voeding uit een draaistroomnet kan men hiertoe de schakeling van de primaire wikkelingen
van de hoogspanningstransformator tijdelijk van driehoek in ster
wijzigen. Bij voeding uit een éénfasewisselstroomnet kan men de
primaire wikkeling van de hoogspanningstransformator van aftakkingen
voorzien en tijdens het inschakelen een „hogere" aftakking gebruiken.
Doordat hier steeds sprake is van tamelijk grote vermogens zijn hier
toe kostbare schakelaars nodig.
Wanneer de anodespanning van de eindbuis door een afzonderlijke
gelijkstroomgenerator wordt geleverd kan tijdens het afstemmen de
spanning van deze generator worden verminderd door een verlaging
van de stroom in de magneetspoelen. Worden echter de voedings
spanningen van alle buizen verkregen uit één generator, zoals bv. bij
vliegtuiginstallaties het geval is, dan dient men de anodespanning van
de eindbuis tijdelijk te verlagen door in de anodeleiding een weer
stand op te nemen. Daar de anodespanning meestal vrij hoog is, is
ook hiervoor een kostbare schakelaar nodig.
De bovengenoemde schakelingen worden ook toegepast wanneer
men om andere redenen het vermogen van de zender wenst te ver
minderen. Dit is bv. het geval bij scheepszenders, die in de nabijheid
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van de kust met een kleiner vermogen willen of moeten werken, en
bij militaire zenders, die het gevaar voor afluisteren door onbevoegden
willen beperken.
D
OMSCHAKELING VAN SEINWIJZE
Vaak komt het voor, dat een zender moet kunnen worden gebruikt
zowel voor telegrafie met ongemoduleerde draaggolf als voor toontelegrafie en voor telefonie. Hiervoor wordt dan een gecombineerde
schakelaar aangebracht, die de volgende schakelhandelingen verricht.
Bij seinen met ongemoduleerde draaggolf worden de modulatie versterker en de toongenerator uitgeschakeld, terwijl het seincircuit
(zie hfdst. VII) wordt ingeschakeld. Bij seinen met gemoduleerde
draaggolf (toontelegrafie) worden de modulatieversterker en de toon
generator ingeschakeld, terwijl bij telefonie alleen de modulatie
versterker ingeschakeld is.
Wanneer, zoals meestal het geval is, anodemodulatie wordt toe
gepast, moet het in- en uitschakelen van de modulatieversterker vaak
bij een vrij hoge spanning geschieden. Hiervoor zouden grote, kost
bare omschakelaars nodig zijn. Om dit te vermijden zou men natuurlijk
eenvoudiger schakelaars kunnen gebruiken en telkens wanneer op een
andere seinwijze wordt omgeschakeld eerst de zender uitschakelen.
In vele gevallen is dit echter niet toelaatbaar, omdat het inschakelen
van de zender te veel tijd in beslag neemt. Ook kunnen hierbij door
het personeel steeds vergissingen worden begaan. Om deze reden
wordt vaak de volgende methode toegepast. De desbetreffende schake
laar wordt van een hulpcontact voorzien, dat bij het begin van de
omschakeling het circuit van de primaire wikkeling(en) van de hoogspanningstransformator verbreekt en na volbrachte omschakeling weer
sluit. Men kan nu de schakelaar voorzien van een arrêtering, die door
het drukken op een knop buiten werking wordt gesteld. Alleen nadat
op deze knop is gedrukt kan dus de schakelaar worden bewogen.
Door deze knop wordt dan tegelijk het genoemde hulpcontact bediend.
Wordt de zender ter plaatse bediend, dan kunnen de bovengenoemde
schakelaars als handschakelaars worden uitgevoerd. Wordt echter de
zender op afstand bediend, dan moeten magnetische schakelaars wor
den gebruikt. Speciaal voor hoge spanningen (boven 500 V) zijn deze
schakelaars echter zeer kostbaar. Om deze reden wordt omschakeling
van seinwijze op afstand zelden toegepast. Bij installaties, die op afafstand worden bediend, doch waarbij steeds bewakingspersoneel is,
geschiedt de omschakeling meestal ter plaatse van de zender, nadat
via een lichtsignaal of door een telefoongesprek hiertoe vanaf de
bedieningsplaats een commando is gegeven.
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E
OMSCHAKELING VAN ZENDERS
OF GEDEELTEN HIERVAN
Soms komt het voor, dat een installatie bestaat uit meer dan één
h.f.-gedeelte of uit meer dan één zender, die alle uit één voedings
gedeelte worden gevoed en naar verkiezing moeten kunnen worden
ingeschakeld. Dit is bv. het geval bij zenders, die overdag en 's nachts
op verschillende frequenties werken. Het in- en uitschakelen van deze
eenheden heeft veel gemeen met de hierboven beschreven omschakeling
van seinwijze, daar het voedingsgedeelte continu ingeschakeld dient
te blijven. Bij toepassing van tetroden of penthoden in de eindtrappen
kan men de kosten aan hoogspanningsschakelaars verminderen, door
de anodespanningen van deze buizen permanent op het gemeen
schappelijke voedingsgedeelte aangesloten te laten en de eenheden in
of buiten bedrijf te stellen door het in- of uitschakelen van de lagere
schermroosterspanningen.
F
BEDIENING OP AFSTAND
Bij afstandbediening over een vrij kleine afstand spelen de kosten
van de kabels slechts een geringe rol. Men neemt daarom hier steeds
meeraderige sterkstroomkabels, waarbij voor iedere schakelaar een
afzonderlijk aderpaar wordt gebruikt. Het komt echter ook voor, dat
een zender vanaf een ver verwijderde plaats moet worden bediend. Dit
is bv. het geval bij kuststations, waar de ontvanger soms enkele kilo
meters van de zender is verwijderd, ©f bij vliegveldstations, waar de
o
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Fig. 6. Schakeling voor het in- en uitschakelen van een zender via een telefoon
lijn, waarover de zender ook wordt gemoduleerd. A. bedieningsplaats; B. plaats
van de zender; S. schakelaar; R. relais, Z. aansluiting zender.
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zenders, wegens de hoge antennemasten, ver buiten het vliegveld staan
opgesteld. In dit geval is het niet doenlijk om de magnetische schake
laars in de zender direct over sterkstroomkabels te bedienen, ten
eerste wegens de hoge kosten, die hieraan zijn verbonden en ten
tweede wegens het grote spanningsverlies, dat in deze kabels optreedt.
Men gebruikt daarom in dit geval telefoonkabels, via welke relais
worden bekrachtigd, die op hun beurt de magnetische schakelaars in
de zender in- en uitschakelen. Daar ook het gebruik van meeraderige
telefoonkabels kostbaar is, streeft men ernaar om de afstandsbediening
te doen geschieden met behulp van een zo gering mogelijk aantal
aderparen, liefst met slechts één paar. De schakeling wordt dan echter
vrij gecompliceerd.

Fig. 7. Magnetische stappenschakelaar of kiezer.
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Een zeer eenvoudige afstandsbediening, die bv. slechts bestaat uit
het in- en uitschakelen van de zender, kan geschieden over hetzelfde
aderpaar als dat, waarover de modulatiespanning aan de zender wordt
toegevoerd. Men kan hiertoe voor de modulatie de beide aders in
balans gebruiken en voor de in- en uitschakeling van de zender de
beide aders tezamen met de aarde als teruggeleider in een gelijkstroomcircuit opnemen, waarin aan de bedieningskant de schakelaar
en bij de zender een relais is opgenomen (fig. 6).
Wanneer via één telefoonlijn vele schakelhandelingen moeten kunnen
worden verricht, wordt meestal gebruik gemaakt van apparaten, die
veel gelijken op die, welke in automatische telefooncentrales worden
toegepast. Van de bedieningspost worden door middel van een kies
schijf een aantal stroomimpulsen via de telefoonleiding naar de zender
geleid. Hierdoor wordt een stappenschakelaar (kiezer) in beweging
gesteld, waardoor het circuit voor de gewenste schakelhandeling wordt
gesloten. In fig. 7 is een dergelijke stappenschakelaar afgebeeld. De
schakelingen, die voor dergelijke vormen van afstandsbediening worden
gebruikt, zijn meestal vrij gecompliceerd. Vaak wordt over dezelfde
telefoonlijn, waarover de kiesimpulsen worden geleid, ook de modu
latiespanning aan de zender toegevoerd. Deze spanning is dan zo laag,
dat de schakelaars en relais hierop niet reageren.
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IX, ONTWERP EN CONSTRUCTIE

A
HET VERMOGEN
Het door een zender te leveren vermogen is de belangrijkste factor,
die bepalend is voor de afmetingen en dus voor de kosten van de
constructie. In vele gevallen is voor het vaststellen van het benodigde
vermogen het gebruikte antennetype eveneens van veel belang. Bij
gebruik van een richtantenne kan nl. het vermogen kleiner gekozen
worden dan bij toepassing van een antenne, die een niet-gerichte
straling uitzendt. Dit laatste is slechts van belang bij antennes voor
korte golven, daar richtantennes voor middengolven en lange golven
te groot en te kostbaar zouden worden om practisch uitvoerbaar te
zijn. Doch ook bij korte-golfverbindingen spelen de kosten van een
richtantenne soms een belangrijke rol, zodat het kan voorkomen, dat
de kosten van een grotere zender met een rondstraalantenne lager zijn
dan die van een kleinere zender met een richtantenne.
Bij sommige zenders, zoals bij die, welke worden gebruikt aan boord
van schepen, in auto's en vliegtuigen, moeten antennes worden ge
bruikt, waarvan de afmetingen door plaatsgebrek zijn beperkt. De
effectieve hoogte is hierdoor klein, waardoor de stralingseigenschappen
achteruit gaan. Een gevolg hiervan is, dat het vermogen van de zender
groter moet worden genomen om dit nadeel te compenseren.
De berekening van het vermogen, dat een te ontwerpen zender
moet kunnen leveren, is vrij gecompliceerd. Dit ligt niet alleen in de
wiskundige berekening, maar ook in het grote aantal variabele factoren,
die bij de berekening moeten worden betrokken en die soms slechts bij
grote benadering bekend zijn. Voor een bepaalde veldsterkte ter
plaatse van de ontvangst hangt nl. het benodigde vermogen af:
ie. van de afstand;
2e. „ „ antennehoogte;
3e* » „ frequentie;
4e* ** „ hoogte en de toestand van de geïoniseerde luchtlagen
(zie Deel 2, hfdst. IX);
5e. van het horizontale en verticale stralingsdiagram van de antenne;
6e. „ de eigenschappen van de bodem;
7e. „ variabele, onberekenbare factoren, zoals zonnevlekken.
De ter plaatse van de ontvangst benodigde veldsterkte hangt o.a. af
van de ruiseigenschappen van de ontvanger(s) en het ter plaatse
14
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heersende storingsniveau. Is dit laatste zeer hoog en kan dit niet op
andere wijze worden bestreden, dan dient een zender met een groter
vermogen te worden gebruikt.
Zijn alle factoren bijzonder gunstig, dan is het mogelijk om met
een zeer klein vermogen zeer grote afstanden te overbruggen, zoals
door amateurverbindingen vaak wordt bewezen. Dergelijke verbindingen
zijn echter voor het normale verkeer te onbetrouwbaar. Daarom moet
bij de berekening van het benodigde vermogen steeds een ruime
veiligheidsmarge in acht worden genomen, die voornamelijk uit
practijkervaringen wordt vastgesteld. De berekeningen verliezen hier
door veel aan waarde. Als richtlijn kan een berekening worden ge
baseerd op de formules, die bij de behandeling van antennes in het
tweede gedeelte van dit deel worden gegeven.
Het vermogen van in de practijk gebruikte zenders varieert van
enkele tienden W tot ongeveer 500 kW. Bij zenders met impuls
modulatie (zie Deel 2, hfdst. II.C.7 en Deel 6b) kan het momentele
vermogen tijdens de zeer korte impulsen worden opgevoerd tot ongeveer
5000 kW. Het gemiddelde vermogen blijft dan echter veel lager.
Het vermogen, dat door een eindbuis bij een bepaalde instelling
kan worden geleverd, wordt steeds door de fabrikant bij de verstrekte
gegevens vermeld. Men dient bij een ontwerp wel te bedenken, dat
het vermogen, dat uiteindelijk in de antenne beschikbaar is, lager is
door de verliezen, die optreden in de antennekring en de koppelleiding tussen zender en antenne. Het antennevermogen is hierdoor
vaak 15 a 20 % lager dan het vermogen, dat de eindbuis levert.
B
FREQUENTIEGEBIED
EN FREQUENTIESTABILITEIT
1. Inleiding
Het grote aantal zenders, dat over de gehele wereld werkzaam is,
maakt, dat men uitermate hoge eisen heeft moeten stellen aan de
nauwkeurigheid, waarmede de aan de zenders toegewezen frequenties
moeten worden aangehouden. Enkele voorbeelden van deze eisen zijn
de volgende.
De frequentie van middengolf-omroepzenders mag niet meer dan
5 Hz van de toegewezen waarde afwijken; voor kortegolf-omroepzenders bedraagt de toegestane afwijking 5 X io—6 maal de frequentie,
terwijl voor televisiezenders een afwijking van 2 X io—3 maal de
frequentie wordt toegestaan.
Bij zenders, die slechts op één of op enkele frequenties behoeven
te werken, wordt deze frequentiestabiliteit vrijwel altijd bereikt door
het gebruik van kwartskristallen, die al of niet in thermostaten worden
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geplaatst. De noodzakelijkheid hiervan wordt voor een belangrijk
deel bepaald door de temperatuurschommelingen, waarmede rekening
moet worden gehouden. De meeste vast opgestelde zenders worden
geplaatst in ruimten, waar de temperatuur maximaal tussen +io°
en +40° varieert. Bij mobiele installaties daarentegen kan de omgevings
temperatuur veel grotere variaties vertonen. Deze kan bv. bij
vliegtuigen tussen —50° en +50° liggen. Normale kwartskristallen
hebben een temperatuurscoëfficiënt van 2 Hz/MHz/°C, terwijl door
een speciale kristalsnede deze waarde kan worden verbeterd tot minder
dan 1 Hz/MHz/°C. Met behulp van een thermostaat kan de tempe
ratuur van een kristal ongeveer binnen 1 graad constant worden ge
houden. Uit deze gegevens is het eenvoudig om vast te stellen of een
thermostaat al of niet noodzakelijk is. Wanneer bv. een omroepzender
moet werken op een frequentie van 1 MHz en in één der trappen
wordt frequentieverdubbeling toegepast, zodat de oscillator werkt
op een frequentie van 1/2 MHz, dan mag om een maximale afwijking
van de zenderfrequentie van 5 Hz te kunnen garanderen, de fre
quentie van de oscillator niet meer dan 2V2 Hz van de waarde V2 MHz
afwijken. Als met een temperatuurvariatie van 30° rekening moet
worden gehouden en de temperatuurscoëfficiënt van het te gebruiken
kristal is 2 Hz/MHz/°C, dan zal, wanneer geen thermostaat wordt
toegepast, de mogelijke variatie in de oscillatorfrequentie bedragen
V2 X 2 X 30 = 30 Hz, wat volgens het bovenstaande ontoelaatbaar is.
Wordt daarentegen een thermostaat gebruikt, die de temperatuur
binnen 1 °C constant houdt, dan bedraagt de maximale frequentieafwijking van de oscillator slechts 1 Hz, wat ruimschoots aan de ge
stelde eis voldoet.

i

2. Omschakeling van kringen
In vele gevallen moet een zender naar verkiezing op enkele vaste
frequenties kunnen werken. Dit is bv. het geval bij kortegolf-communicatiezenders, die overdag en 's nachts op verschillende frequenties
werken. De oscillator wordt dan van enkele kristallen voorzien, die
naar verkiezing kunnen worden ingeschakeld. Het omschakelen van
de verschillende trillingskringen op een andere
frequentie kan op verschillende manieren
geschieden. Het eenvoudigst is natuurlijk om
bij het overgaan op een andere bedrijfsfrequentie de kringen te verstemmen door het
bij- of afschakelen van condensatoren (fig. 1).
Zoals echter reeds in hfdst. III werd aange
toond is aan deze methode het nadeel ver
bonden, dat de kwaliteitsfactor van de kring
Fig. 1. Overgang op een
en hierdoor het vermogen, dat de verschil andere
bedrijfsfrequentie
lende trappen kunnen leveren, niet bij alle door omschakeling van
condensatoren.
frequenties hetzelfde is. Wanneer nu de zender
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zodanig is berekend, dat deze bij
één frequentie juist het gewenste
vermogen kan leveren, wat om
economische redenen dikwijls het
geval is, dan wordt bij andere fre
quenties niet het gewenste ver
mogen bereikt. Om deze reden
worden vaak omschakelbare krin
gen toegepast (fig. 2). In dit ge
Fig. 2. Overgang op een andere be- val kan natuurlijk iedere kring
drijfsfrequentie door omschakeling van zodanig worden geconstrueerd,
kringen.
dat de zender bij iedere frequentie
aan de optimale condities voldoet.
Ofschoon dus aan een dergelijke methode zekere voordelen zijn ver
bonden, brengt zij ook bezwaren mede. De omschakelaars staan onder
hoogspanning, terwijl op de schakelaar, SL tevens een hoogfrequente
wisselspanning staat. De schakelaars worden hierdoor zeer kostbaar,
terwijl ook de koppeling tussen de schakelaars van de verschillende
trappen vrij gecompliceerd kan zijn. In bepaalde gevallen wordt de
schakelaar nog gecompliceerder door het feit, dat de niet gebruikte
kringen moeten worden kortgesloten om te voorkomen, dat in deze
kringen stromen worden geïnduceerd, die energieverlies veroorzaken.
Het gevaar hiervoor is het grootst indien gewerkt wordt met frequ
enties, die een geheel veelvoud van elkaar zijn. In het algemeen kan
men zeggen, dat het omschakelen van kringen, vaak aangeduid als
„electrical preset", slechts in aanmerking komt, wanneer op 2 of 3
vaste frequenties moet worden gewerkt.
3. Omschakeling van h.f.sgedeelten
Een andere methode bestaat in het overschakelen van complete
h.f.-gedeelten van een zender (fig. 3), dus van oscillator, tussentrappen
en eindtrap. De schakelaars bevinden zich dan slechts in de voedingsleidingen, die geen hoogfrequente wisselstromen voeren en zijn dus
eenvoudiger dan in het hiervoor beschreven geval. Wanneer tetroden

Fig. 3. Overgang op een andere bedrijfsfrequentie door omschakeling van
h.f.-gedeelten.
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of penthoden worden gebruikt, kan men de anodes van alle buizen
blijvend met de voedingsspanning verbonden laten en volstaan met
het in- en uitschakelen van de schermroosterspanningen.
Een belangrijk nadeel van de methode, waarbij gehele h.f.-gedeelten
worden omgeschakeld, is de grotere ruimte, die in beslag wordt ge
nomen en de hogere constructieprijs. Dat enkele complete stellen
buizen nodig zijn is van minder belang; immers, daar slechts één stel
gelijktijdig wordt gebruikt, worden de exploitatiekosten voor zover
deze op buizen betrekking hebben, niet hoger, mits ook de gloeidraden der niet in bedrijf zijnde buizen worden uitgeschakeld. Wel
zijn natuurlijk de aanschaffingskosten groter.

i

4. Continue bereiken
De constructie van een zender, die in een geheel frequentiegebied
continu afstembaar moet zijn, of wel die op een groot aantal vaste
frequenties moet kunnen werken, levert steeds een moeilijk op te lossen
probleem. Terwijl nl. bij een ontvanger door het gebruik van variabele
condensatoren de kringen continu kunnen worden afgestemd in een
frequentiegebied, waarvan de hoogste en laagste frequentie zich ver
houden als 3 : 1 (bv. van 1500 tot 500 kHz) is dit bij zendertrappen
niet mogelijk. Een frequentievariatie in een verhouding van 3 : 1
vereist immers een variatie in de kringcapaciteit in een verhouding
van 9:1. Nu worden in een ontvanger steeds kleine buizen en andere
onderdelen gebruikt, waardoor de minimale capaciteit van de kringen
gering kan blijven. Zenderbuizen hebben echter veel grotere afmetingen
en hierdoor zijn ook de capaciteiten tussen de verschillende electroden
veel groter dan bij ontvangbuizen. Bovendien zijn ook de andere
gebruikte onderdelen meestal veel groter dan de in ontvangers toe
gepaste. Hierdoor is de minimale capaciteit van de kringen veel groter
dan bij ontvangers, waardoor het met een bepaalde variabele conden
sator te bestrijken bereik veel kleiner wordt.
Ook om een andere reden is het gewenst, dat het frequentiegebied,
dat in een zender met behulp van een variabele condensator en een
vaste spoel wordt bestreken, beperkt blijft. Om nl. de gewenste
kwaliteitsfactor van de kring te verkrijgen is een bepaalde waarde
van de capaciteit en de zelfinductiecoëfficiënt nodig (zie hfdst. III.B).
Dit kan natuurlijk slechts bij één frequentie worden verkregen. Wordt
de desbetreffende kring nu op een andere frequentie afgestemd, dan
heeft de kwaliteitsfactor een andere waarde. Bij een ontvanger is het
gevolg hiervan, dat de gevoeligheid niet bij alle frequenties in een
bereik dezelfde is. Daar echter de maximale gevoeligheid van een
ontvanger practisch nooit wordt benut, bemerkt men hiervan zelden
iets. Wanneer echter bij een zender de kwaliteitsfactor, dus de reso
nantieweerstand van de kringen, afwijkt van de optimale waarde,
betekent dit een vermindering van het afgegeven vermogen. Dit is
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zelden toelaatbaar, omdat, wegens de hoge kosten, de grotere zendertrappen steeds zodanig worden berekend, dat zij bij volle belasting
juist het gewenste vermogen kunnen afgeven.
Om de bovenvermelde redenen wordt bij zenders, waarvan de
frequentie in een zeker gebied continu moet kunnen worden ge
varieerd, de verhouding van hoogste tot laagste frequentie, die met
één kring kan worden bestreken, zelden groter gekozen dan ongeveer
1,5 : i. Deze variatie kan dan worden bereikt met een vaste spoel en
een variabele condensator of wel met een vaste condensator en een
variabele spoel. Daar variabele condensatoren voor hoge spanningen
grote afmetingen hebben, wordt in grote zenders vaak aan de laatst
genoemde methode de voorkeur gegeven. Als variabele spoelen ge
bruikt men dan variometers of wel glijspoelen (zie hfdst. VI.C).
Wanneer een groter frequentiegebied wordt gewenst, kan men dit
verdelen in enkele bereiken, die kunnen worden ingeschakeld door het
kortsluiten van een gedeelte van de spoel (fig. 4), door het omschakelen
van vaste condensatoren (fig. 5) of wel door een combinatie van deze
middelen (fig. 6). Daar men bij de laatste methode zowel de kringcapaciteit als de zelfinductiecoëfficiënt naar behoefte kan kiezen, heeft
men hierbij meer middelen in de hand om in ieder bereik de eigen
schappen van de kring met de gewenste te doen overeenkomen. Als
vaste condensatoren komen in dergelijke schakelingen mica- en lucht
condensatoren in aanmerking en bij zeer hoge spanningen ook vacuumcondensatoren (zie hfdst. VI.B.7).
Met betrekking tot de frequentiestabiliteit van de oscillator in een
zender, die in een zeker frequentiegebied continu kan worden verstemd, zij hier verwezen naar de beschouwingen over de frequentie
stabiliteit van oscillatoren in hoofdstuk III en op de bezwaren, die in
de hoofdstukken IV en VII zijn aangevoerd tegen moduleren en
seinen in de oscillatortrap. Het is zelfs aan te bevelen, om, indien
mogelijk, ook in de trap, die op de oscillator volgt, niet te seinen of
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Fig. 4. Verdeling van
een continu instelbaar
frequentiegebied door
kortsluiting van een
gedeelte van de spoel.

Fig. 5. Verdeling van
een continu instelbaar
frequentiegebied door
omschakeling van vaste
condensatoren.
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Fig. 6. Verdeling van
een continu instelbaar
frequentiegebied door
een combinatie van de
in fig. 4 en fig. 5 voor
gestelde maatregelen.
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te moduleren, omdat een variatie in de belasting van deze trap meestal
enige terugwerking op de oscillator veroorzaakt. Nu is seinen in de
derde trap ook niet altijd uitvoerbaar, omdat eenvoudige zenders
dikwijls uit slechts drie trappen bestaan en het seinen in de eindtrap
eveneens moeilijkheden kan opleveren (zie hfdst. VII). In elk geval is
het aan te bevelen, om de koppeling tussen de oscillator en de
volgende buis zeer los te kiezen om de terugwerking tot een minimum
te beperken. Verder is het aan te bevelen, deze laatstgenoemde buis
zo in te stellen, dat geen roosterstroom vloeit. Het heeft daarom geen
zin, een oscillatortrap uit te rusten met een buis, die een vermogen
van enkele watts kan leveren; een normale ontvangbuis is hiervoor
voldoende. Verder verdient het aanbeveling, voor de tweede trap een
tetrode of penthode te gebruiken in verband met het feit, dat deze
buizen een geringer stuurvermogen nodig hebben dan een triode
(zie hfdst. III.D) en tevens een kleinere rooster-anodecapaciteit, waar
door minder terugwerking ontstaat.
5. Palknoppen
Voor zenders, waarvan de kringen in een bepaald frequentiegebied
continu afstembaar zijn, wordt, om de zender snel op een aantal vaste
frequenties te kunnen afstemmen, wel gebruik gemaakt van een
systeem voor automatische afstemming, dat veel overeenkomst ver
toont met sommige systemen voor drukknopafstemming, die bij ont
vangers worden toegepast. Alle schakelaars, draaicondensatoren enz.
worden hierbij automatisch in de voor iedere bedrijfsfrequentie nood
zakelijke stand gebracht. Wat men anders telkens met behulp van
tabellen of ijkkrommen zou moeten doen, geschiedt dus hierbij geheel
automatisch. Bij zenders is de practische uitvoering van dit principe
veel minder gemakkelijk dan bij ontvangers, omdat de verschillende
in een zender gebruikte kringen van geheel verschillende afmetingen
en constructie zijn, zodat de assen van de afstemelementen over
ongelijke hoeken moeten worden gedraaid. De mechanische inrich
tingen, die hiertoe op de assen van de afstemelementen worden ge
monteerd, duidt men aan als palknoppen. Hiermede kunnen van te
voren de afstemelementen in een aantal willekeurige standen worden
geplaatst; na bediening van het startmechanisme draaien alle pal
knoppen totdat een dezer standen is bereikt.
Het belangrijkste voordeel van palknoppen t.o.v. omschakelbare
kringen is, dat, wanneer het aantal bedrijfsfrequenties groot is (bv. 10
of meer), de benodigde ruimte voor de palknoppen veel geringer is
dan die van de om te schakelen kringen. Hierdoor zijn palknoppen
van bijzonder belang voor kleine mobiele installaties, zoals voor ge
bruik aan boord van vliegtuigen en schepen.
Aan de onderdelen van het palknopmechanisme worden door de
vereiste grote instelnauwkeurigheid zeer zware mechanische eisen
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Fig. 7. Palknop, bestemd voor vliegtuigzenders.
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Fig. 8. Vliegtuigzender, uitgerust met vijf palknoppen.
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gesteld, waardoor de fabricage van goede palknoppen moeilijk en
duur is.
In fig. 7 is een palknopmechanisme voorgesteld, dat is ontworpen
voor gebruik in vliegtuigzenders, terwijl in fig. 8 een complete afstemapparatuur voor een dergelijke zender is getoond, waarin vijf van deze
palknoppen zijn toegepast.
Het principe, waarop palknoppen berusten, is het volgende. Wanneer
het startmechanisme wordt bediend, worden door een motor alle pal
knoppen gedraaid, waardoor ook de assen van de afstemelementen
beginnen te draaien. Zodra één dezer elementen de vereiste stand
heeft bereikt stopt de desbetreffende as, terwijl tevens de koppeling
tussen deze as en de motor wordt opgeheven. De laatste der pal
knoppen, waarbij dit geschiedt, schakelt tevens de motor uit. Het
afstemmen van een vliegtuigzender kan op deze wijze in 1 2 sec
geschieden, terwijl met goed geconstrueerde palknoppen de nauw
keurigheid, waarmede de assen van de afstemelementen worden
ingesteld, ongeveer 0,05° bedraagt.

i

C
BUIZENBEZETTING
Bij het ontwerpen van een zender is het aan te bevelen het aantal
huistypen tot een minimum te beperken. Hierdoor is het aantal voor
radig te houden buizen klein, wat speciaal voor installaties, die op
afgelegen plaatsen staan, van veel belang is. Door deze overweging
vindt men dikwijls in uitgevoerde zenders huistypen, die voor de
functie, waarin zij worden gebruikt, eigenlijk veel te „ruim" zijn.
Zo wordt bv. voor de oscillator vaak hetzelfde huistype gebruikt als
in de eerste versterktrappen, hoewel men voor de eerstgenoemde
functie met een buis, die voor een veel kleiner vermogen bemeten is,
zou kunnen volstaan.
In het algemeen worden zendbuizen door de fabrikant gegarandeerd
voor 1000 bedrijfsuren bij de maximaal toelaatbare belasting. Bij een
kleinere belasting wordt echter de levensduur van de buizen groter.
Om deze reden is het aan te bevelen om voor installaties, die op
afgelegen plaatsen moeten worden opgesteld, grotere huistypen te
kiezen dan strikt noodzakelijk is. Hierdoor wordt het benodigde aantal
remplace-buizen kleiner. Bij zenders voor belangrijke verbindingen
en bij omroepzenders worden gewoonlijk alle buizen na een bepaald
aantal bedrijfsuren door nieuwe exemplaren vervangen. Hierdoor
voorkomt men onderbreking van het bedrijf door het defect raken
van buizen. Bij minder belangrijke verbindingen wordt een buis
meestal pas na het defect geraken verwisseld.
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De belangrijkste beslissing bij de keuze van de buizen betreft in
de regel de eindtrap. De eerste vraag, die zich hierbij voordoet, is
gewoonlijk of een triode dan wel een tetrode of penthode zal worden
gebruikt. De eigenschappen van deze beide typen bij gebruik als
zendbuis beschreven wij reeds in hoofdstuk III. Wij willen hier de
meest kenmerkende verschillen nog eens samenvatten.
Triodes zijn veel goedkoper dan tetrodes en penthodes, vooral bij
buizen voor zeer grote vermogens. Het stuurvermogen, dat bij triodes
nodig is, is echter veel groter, zodat bij gebruik hiervan meer versterktrappen nodig zijn, waardoor het voordeel van de lage prijs van de
triodes weer geheel of gedeeltelijk wordt teniet gedaan. Bovendien
wordt door dit grotere aantal trappen de installatie groter. Een nadeel
van triodes is verder, dat hierbij neutrodynisatie nodig is (zie
hfdst. III.C), wat bij tetrodes en penthodes door de kleine roosteranodecapaciteit niet het geval is. Een algemeen antwoord op de vraag,
wanneer men een triode en wanneer men een schermroosterbuis dient
te gebruiken, is dus niet te geven. Dit dient voor ieder geval in ver
band met de plaatselijke omstandigheden te worden vastgesteld.
Tegenwoordig worden voor de meeste communicatiezenders en kleine
omroepzenders tetrodes en penthodes gebruikt. De grootste van deze
buizen kunnen thans een vermogen van 20 kW leveren.
Een tweede vraag, die zich bij het ontwerpen van een zender reeds
in een vroeg stadium voordoet, is, of in de eindtrap al of niet een
balansschakeling zal worden gebruikt. De voornaamste voordelen van
deze schakeling zijn de volgende.
1. Betere onderdrukking van de even harmonischen (zie Deel 2,
hfdst. V.B.8.c). Dit is van veel belang, daar het percentage harmo
nischen, dat door een zender mag worden uitgestraald, aan inter
nationale bepalingen is onderworpen.
2. Doordat de eigencapaciteiten van de beide buizen in serie zijn
geschakeld, en dus de totale capaciteit van dit geheel kleiner is, kunnen
de trillingskringen desgewenst op een hogere frequentie worden
afgestemd.
Tegenover deze voordelen van een balansschakeling staat echter het
nadeel, dat hogere wisselspanningen nodig zijn, terwijl verder sommige
onderdelen duurder zijn, bv. de variabele condensatoren, die bij
balansschakelingen uit twee gelijke delen dienen te bestaan.
In het algemeen kan worden gezegd, dat bij kortegolfzenders een
balanseindtrap de voorkeur verdient; bij midden- en langegolfzenders
is het daarentegen meestal voordeliger een enkelvoudige eindtrap te
gebruiken. Is het vermogen, dat het ter beschikking staande huistype
kan leveren, niet voldoende, dan kan men overwegen, enkele buizen
parallel te schakelen.
Bij de vaststelling van het aantal benodigde trappen dient men er
rekening mede te houden, dat het in een buizencatalogus opgegeven
stuurvermogen steeds het vermogen is, dat tussen stuurrooster en
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kathode moet worden toegevoerd. Het vermogen, dat door de voor
gaande trap moet worden geleverd, kan soms aanzienlijk groter zijn,
doordat een belangrijk gedeelte hiervan in de anodekring van deze
trap verloren gaat (zie hfdst. III.F). Speciaal is dit het geval, wanneer
de zender voor een brede frequentieband moet worden ingericht.
De dan benodigde lage kwaliteitsfactor van de kringen maakt het
doorgaans nodig, deze kringen te dempen door een weerstand, waarin
nattiurlijk energie verloren gaat.
D
DE KRINGEN
De afmetingen van de spoelen en condensatoren, die in de trillingskringen worden gebruikt, moeten worden gekozen in overeenstemming
met de optredende stromen en spanningen, die bij zenders vaak vrij
grote waarden kunnen aannemen. Men mag dus niet nalaten, de in
een spoel optredende stroom te berekenen en de doorsnede van de
draad in overeenstemming hiermede te kiezen. Zoals bekend is (zie
Deel 2, hfdst. III), is de stroom in de spoel en in de condensator
van een kring aanzienlijk groter dan de anodewisselstroom van de
voorafgaande buis en wel bij de resonantiefrequentie een factor, die
ongeveer gelijk is aan de kwaliteitsfactor Q van de kring.
Deze kwaliteitsfactor dient zodanig te worden gekozen, dat de
selectiviteit van de kringen groot genoeg is om spanningen met on
gewenste frequenties (in de regel hogere harmonischen) in voldoende
mate te onderdrukken (zie hfdst. III.F). Anderzijds mag bij versterking
van gemoduleerde wisselspanningen de kwaliteitsfactor van de kringen
niet zo groot zijn, dat een ontoelaatbare onderdrukking van de zijbanden zou optreden. Hier dient dus een compromis-oplossing te
worden gekozen.
Bijzondere problemen kunnen zich vaak voordoen bij het ontwerp
van de laatste kring, die met de antenne is gekoppeld. Bij zeer kleine
installaties vormt soms de antenne één geheel met de verdere appa
ratuur en in dit geval kan natuurlijk de antennekring benevens de
koppeling hiervan met de antenne zodanig worden geconstrueerd,
dat een zo groot mogelijk vermogen aan de antenne wordt toegevoerd.
Grotere installaties moeten echter vaak zodanig worden ontworpen,
dat zij aan verschillende antennes kunnen worden aangesloten. De
zender dient dus met betrekking tot de antenne-aanpassing een zekere
„flexibiliteit" te vertonen. Bij kortegolfzenders, die met de antenne
worden verbonden door middel van een transmissieleiding, die lang is
t.o.v. de golflengte, is dit meestal vrij eenvoudig, daar de golfweerstand van deze transmissieleidingen steeds binnen tamelijk be
perkte grenzen ligt, nl. bij concentrische leidingen tussen 50 en 150 D
en bij paralleldraadleidingen tussen 200 en 800 D. De antenne wordt,
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indien nodig via een transformator, zodanig aan de transmissieleiding
aangesloten, dat deze met zijn golfweerstand is afgesloten, waardoor
de ingangsimpedantie van de leiding geen reactieve component bevat
(zie Deel 2, hfdst. III.D). Bij lange en middengolven en in sommige
gevallen ook bij korte golven, nl. wanneer zonder transmissieleiding
wordt gewerkt, dient echter de antenne, om een goede aanpassing
aan de kring te verkrijgen, electrisch te worden „verkort" of „ver
lengd" door middel van een condensator of spoel (zie Deel 4b,
hfdst. Ill.a). Dit vereist dus een meer gecompliceerde antennekoppeling. Speciaal bij kleine antennes aan boord van vliegtuigen en
kleine schepen treden hierbij vaak moeilijkheden op door het feit,
dat de grote „verlengspoel", die nodig is, een aanzienlijk energie
verlies veroorzaakt.

E
DE VOEDING
Het merendeel der zenders wordt gevoed uit een wisselstroomnet.
Voeding uit batterijen, al of niet via trilleromvormers of roterende
omvormers, komt hoofdzakelijk voor bij installaties voor bijzondere
doeleinden, die in Deel V nader worden besproken.
Terwijl zenders voor wisselstroomvoeding met een opgenomen ver
mogen van meer dan ongeveer 2 kW bijna uitsluitend uit een draaistroomnet worden gevoed, komt bij kleinere zenders zowel voeding
uit een éénfasenet als uit een driefasenet voor. In sommige gevallen,
wanneer geen draaistroomnet aanwezig is, moet echter ook een grote
zender uit een éénfasenet worden gevoed. Zoals in hoofdstuk V reeds
werd vermeld, heeft voeding uit een driefasenet het voordeel, dat
door de hogere frequentie van de rimpelspanning de afvlakfilters
kleiner en dus goedkoper kunnen zijn. Men kan hierbij een driefasenof wel een zesfasengelijkrichtschakeling gebruiken (zie hfdst. V.E en F).
In het laatste geval zijn meer buizen nodig, doch worden de filters
goedkoper.
Met betrekking tot de keuze tussen buis- en metaalgelijkrichters
kan allereerst worden opgemerkt, dat gelijkrichtbuizen regelmatig
moeten worden vernieuwd, terwijl metaalgelijkrichters een practisch
onbeperkte levensduur hebben. Hiertegenover staat echter, dat voor
hoge spanningen metaalgelijkrichters grotere afmetingen hebben dan
buizen, speciaal wanneer met tropische condities rekening moet
worden gehouden. Ook hebben metaalgelijkrichters een kleiner rende
ment dan een met buizen uitgeruste gelijkrichtinstallatie (50 tot 70 %
tegenover 80 tot 90%). Om deze redenen is het vaak aan te bevelen,
bij het ontwerpen van grote zenders een compromis-oplossing te
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kiezen, nl. alle gelijkrichters voor spanningen beneden ongeveer 500 V
als metaalgelijkrichter uit te voeren en voor hogere spanningen buisgelijkrichters te gebruiken.
Voor zeer grote installaties worden wel kwikvatgelijkrichters toe
gepast (zie hfdst. V.I). Deze hebben een zeer lange levensduur. De
belangrijkste voordelen van dit gelijkrichtertype komen echter pas tot
uiting bij zeer grote stromen, zoals bij zenders meestal niet optreden.
Het gebruik van kwikvatgelijkrichters is daarom doorgaans alleen
gerechtvaardigd, wanneer enkele zenders van een gemeenschappelijk
voedingsgedeelte moeten worden voorzien. Bij grote zenders komt
dit echter slechts zeer zelden voor.
In de specificatiegegevens van een zender wordt het uit het net
opgenomen vermogen steeds opgegeven in gemoduleerde en ongemo
duleerde toestand (bij telegrafiezenders bij seincontact „in" en seincontact „uit"). Bij aanwezigheid van een zend-ontvangschakelaar (zie
hfdst. VIII) dient men ook het opgenomen vermogen op te geven
indien deze schakelaar op ontvangst staat („stand by").
F
DE MODULATIE
Bij de meeste hedendaagse telefoniezenders met amplitudemodulatie
wordt anodemodulatie, al of niet gecombineerd met schermroostermodulatie, in de eindtrap toegepast. Zoals reeds in hoofdstuk IV werd
uiteengezet, is het belangrijkste voordeel, dat aan deze methode is ver
bonden, gelegen in de mogelijkheid om voor de andere versterktrappen
volgens klasse C ingestelde buizen te gebruiken, waardoor het rende
ment van de zender gunstig wordt beïnvloed. De modulatieversterker
moet echter een vrij groot vermogen kunnen leveren; dit is nl. gelijk
aan de helft van het ingangsvermogen van de eindbuis van de zender.
Wanneer in de eindtrap schermrooster- of keerroostermodulatie
wordt toegepast, is een veel kleiner modulatievermogen nodig. Het
rendement van de eindtrap is dan echter laag (zie hfdst. IV.E en F).
Dit systeem wordt dan ook vrijwel alleen toegepast, wanneer een
zender hoofdzakelijk voor telegrafie is ingericht en telefonie slechts
zelden wordt gebruikt.
Bij omroepzenders zijn de eisen, die met betrekking tot de ver
vorming aan de modulatie worden gesteld, zeer zwaar. Hierdoor is
men vaak gedwongen, tegenkoppeling toe te passen.1
Wat betreft de lineaire vervorming wordt bij omroepzenders met
amplitudemodulatie meestal geëist, dat de weergave bij frequenties
tussen 30 en 10 000 Hz niet meer dan 1 dB afwijkt van die bij 1000 Hz.
(Voor zenders met frequentiemodulatie is dit frequentiegebied zelfs
1 Zie L. RUBIN, Tijdschrift voor Radiotechniek, 1, nr 5.
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gelegen tussen 30 en 15 000 Hz.) Voor communicatiezenders neemt
men steeds genoegen met een veel minder vlakke frequentiekarakteristiek, bv. een frequentiegebied van 30 tot 3000 Hz, waarbinnen de
weergave niet meer dan 3 dB afwijkt van die bij 1000 Hz. Dit is nl.
voor verstaanbare spraak voldoende. Met betrekking tot de nietlineaire vervorming wordt van omroepzenders geëist, dat deze bij een
modulatiediepte van 90 % niet groter dan 1,5 % is. Voor commu
nicatiezenders echter kan men met een distorsie van 5 % of soms
Zelfs 10 % bij deze zelfde modulatiediepte genoegen nemen.
Bij anodemodulatie is het zwaarste en kostbaarste onderdeel van de
modulatieversterker vrijwel altijd de modulatietransformator (zie
hfdst. IV. G). De afmetingen hiervan zijn vooral groot indien de
anodegelijkstroom van de modulatorbuis en van de eindbuis van de
modulatieversterker door de secundaire wikkeling vloeit. Het is daarom
aan te bevelen steeds na te gaan of het niet voordeliger is, een kleinere
transformator te gebruiken en deze zodanig te schakelen, dat in de
secundaire wikkeling geen gelijkstroom vloeit. De gelijkstroom vloeit
dan in een smoorspoel, die via een condensator met de modulatie
transformator is gekoppeld.
De versterking dient zo groot te zijn, dat bij toevoeren van de ge
normaliseerde lijnspanning (zie hfdst. IV.J) de maximale modulatie
diepte wordt bereikt.
G
HET BROM- EN RUISNIVEAU
De rimpelspanning van de voedingsgelijkrichters van een zender
veroorzaakt modulatie van de uitgezonden signalen; hetzelfde ge
schiedt door de gloeidraadvoeding van direct verhitte buizen en het
ruisen van alle versterktrappen. Deze hinderlijke modulatie uit zich
vooral als amplitudemodulatie; vandaar dat hiervan meer last wordt
ondervonden bij zenders met amplitudemodulatie dan bij zenders
met frequentiemodulatie.
Zijn de eisen met betrekking tot de toelaatbare brom zeer zwaar,
dan is men vaak gedwongen, gloeispanningsgelijkrichters of zelfs
gelijkstroomdynamo's te gebruiken. Bij grote zendbuizen wordt ook
wel driefasen- of zesfasen-gloeidraadvoeding gebruikt (zie hfdst. IV.K).
Het brom- en ruisniveau hangt van een groot aantal factoren af,
zoals van het aantal versterktrappen en de gebruikte huistypen. Het
voldoend gering maken van dit niveau is veelal een kwestie van
ervaring en experimenten. Voor omroepzenders eist men meestal, dat
het genoemde storingsniveau 50 k 55 dB ligt beneden het niveau van
90 % modulatiediepte. Voor communicatiezenders zijn de eisen minder
hoog, nl. 40 k 50 dB, terwijl bij telegrafiezenders meestal met 30 k 40 dB
genoegen wordt genomen.
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H
DE KOELING
Bevindt zich een zender in een volkomen gesloten kast, dan zal de
temperatuur in bedrijf na enige tijd een zodanige waarde bereiken,
dat een blijvende beschadiging van bepaalde onderdelen zeker kan
worden verwacht. De temperatuurverhoging wordt voornamelijk ver
oorzaakt door het energieverlies in buizen, transformatoren, smoorspoelen en weerstanden. Het is dus noodzakelijk, dat gezorgd wordt voor
een doelmatige afvoer van de in deze onderdelen ontwikkelde warmte.
Kleine zenders met een vermogen van enkele tientallen watts worden
op dezelfde manier gekoeld als ontvangers. Men voorziet de zenderkast van ventilatiegleuven of gaten, zodat een goede luchtcirculatie is
gewaarborgd. Men spreekt in dit geval van natuurlijke luchtkoeling.
Hoe ruimer de afmetingen van een zender gekozen kunnen worden,
des te eenvoudiger is het om op deze wijze een voldoende koeling te
bereiken.
Naarmate het zendervermogen groter wordt, wordt ook het koelprobleem moeilijker op te lossen. Buizen, die een vermogen van
enkele honderden watts afgeven, dissiperen een vermogen, dat ongeveer
gelijk is aan de helft van het afgegeven vermogen. Deze anodedissipatie wordt in warmte omgezet, waarvoor vaak de natuurlijke
luchtkoeling niet meer voldoende is. Men kan deze koeling weliswaar
verbeteren door het aanbrengen van een of meer „schoorstenen" in
de zenderkast, waardoor de warmte, die in bepaalde onderdelen wordt
ontwikkeld, direct naar buiten wordt afgevoerd, doch deze „schoor
stenen" nemen veel ruimte in en kunnen daarom lang niet altijd
worden aangebracht. Men gaat dan over tot het aanbrengen van een
ventilator, die onder of boven in de zenderkast kan worden geplaatst.
Men spreekt dan van geforceerde luchtkoeling. De kast wordt hierbij
geheel gesloten, behalve een aantal openingen onder en boven in de
kast. Om stofneerslag in de zender te voorkomen worden de onderste
openingen, waardoor de lucht wordt aangezogen, vaak van lucht
filters voorzien.
Het vermogen, dat door een zendbuis kan worden geleverd, hangt
in grote mate af van de toelaatbare anodedissipatie, dus van de warmte
afvoer van de anode. Voor zeer grote zendbuizen wordt hiertoe vrijwel
steeds waterkoeling gebruikt (zie Deel 2, hfdst. IV.L.7, fig. 95). Om
dat de anode in de meeste gevallen een hoge spanning tegen aarde
heeft is het niet mogelijk, de watertoevoerleiding direct met de anode
te verbinden. Het water wordt daarom toe- en afgevoerd via spiraalvormig opgewikkelde rubberslangen. Deze slangen moeten dan een
zodanige lengte hebben, dat de gelijkstroomweerstand van de water
kolommen voldoende groot is. In fig. 9 is een in een zender ge
monteerde buis met waterkoeling getoond, terwijl fig. 10 de boven
genoemde koelspiralen weergeeft.
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Fig. 9. Zendbuis met waterkoeling, gemonteerd in een zender.
Bij de meeste zendbuizen is de ruimte tussen anode en koelmantel
vrij nauw. Ook de waterleidingen hebben meestal een vrij kleine
diameter. Indien het koelwater kalkhoudend is, kunnen hierdoor de
leidingen of de koelmantel gemakkelijk verstopt raken (ketelsteen).
Het gevolg hiervan is, dat de watercirculatie onvoldoende wordt en
de buizen te warm worden. Slechts zelden komt het voor, dat het
leidingwater zo weinig kalk bevat, dat dit zonder meer voor de koeling
kan worden gebruikt; in de meeste gevallen moet een gesloten watercircuit met kalkvrij water worden gebruikt, met koeltorens, vijvers,
pompen enz. Deze installaties zijn kostbaar en nemen veel ruimte in
beslag. Om deze reden gaat men er steeds meer toe over, ook buizen
voor grote vermogens voor geforceerde luchtkoeling te construeren.
De anode, die dan, evenals bij buizen voor waterkoeling, als ge
deeltelijke omhulling van de buis dient, wordt in dit geval van koelribben voorzien, waarlangs een krachtige luchtstroom wordt gevoerd.
Deze buizen worden meestal met de anode naar beneden in de zender
gemonteerd (fig. n). Door een geschikte vorm van de luchtkoeler te
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Fig. io. Koelspiralen van een zender.
kiezen is het in de laatste tijd mogelijk, buizen tot een vermogen van
ongeveer ioo kW voor luchtkoeling te construeren. 1
In fig. 12 is een buis afgebeeld, die is uitgerust met een dergelijke
speciale luchtkoeler. De hoeveelheid lucht, die bij dergelijke buizen
in een zekere tijd nodig is om de vereiste koeling te bereiken, hangt
natuurlijk af van de omgevingstemperatuur. Door de fabrikant wordt
dan ook steeds opgegeven, welke hoeveelheid lucht bij verschillende
temperaturen nodig is. Ook de druk, die nodig is om de vereiste
hoeveelheid lucht door de koeler te laten passeren, wordt steeds ver
meld. Hieruit kan het vermogen van de ventilator worden bepaald.
Verder wordt steeds opgegeven, welke temperatuurtoename de lucht
bij het stromen door de koeler mag ondergaan om een goede koeling
te waarborgen. Tenslotte is een maximale waarde voorgeschreven voor
de temperatuur van de lucht aan de inlaatzijde van de koeler.
1 Zie H. DE BREY en H. RINIA: Een verbeterde methode voor luchtkoeling
bij zendbuizen. Philips Techn. Tijdschr. g, blz. 171, 194715
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Opstelling van een buis met geforceerde luchtkoeling in een zender.
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Fig. 12. Buis voor geforceerde luchtkoeling, benevens
enkele onderdelen uit het koelsysteem.
In sommige gevallen moet een zender gedurende de tijd, dat deze
buiten dienst is, worden verwarmd. Dit is bv. het geval in streken,
waar een groot temperatuurverschil tussen dag en nacht optreedt en
de zender alleen overdag wordt gebruikt, 's Nachts kan dan op alle
onderdelen vocht neerslaan, wat bij het inschakelen van de zender
oorzaak kan zijn van kortsluiting en overslag. Verwarming kan verder
nodig zijn bij gebruik van kwikdampgelijkrichtbuizen (zie hfdst. V.C).
Ook in vliegtuigzenders wordt soms verwarming toegepast. De kris
tallen, waarmede de frequentie wordt gestabiliseerd, zijn hier nl.
meestal niet in thermostaten geplaatst; door de grote temperatuur
verschillen, die hier kunnen optreden, kan de frequentiestabiliteit
onvoldoende zijn. Men plaatst daarom de stuurtrap van de zender
wel in een doos van slecht-warmtegeleidend materiaal, waarbinnen
een verwarmingselement is aangebracht.
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I
SIGNALERING EN BEVEILIGING
Bij zenders met een min of meer gecompliceerde voedingsapparatuur
is het gebruikelijk, de belangrijkste schakelhandelingen door middel
van een signaleringssysteem zichtbaar te maken. Als signaallampjes
worden kleine gloeilampjes voor een spanning van 6, 12 of 24 V
gebruikt of wel kleine neonlampjes. Wordt een zender ter plaatse be
diend (zie hfdst. VIII), dan kunnen diverse meetinstrumenten als
signalering voor de schakelhandelingen dienst doen. Wanneer echter
deze meetinstrumenten voor het personeel niet zichtbaar zijn, zoals
het geval is wanneer de zender vanaf een lessenaar wordt bediend,
is het gewenst, op de bedieningsplaats lampjes of meters voor de signa
lering aan te brengen. Bij de constructie van een zender houde men
steeds voor ogen, dat een goede signalering belangrijk kan bijdragen
tot de snelle localisatie van eventuele defecten.
Met betrekking tot de beveiliging wordt bij zenders een meer
voudig doel nagestreefd. Allereerst worden verschillende beveiligings
maatregelen genomen om te voorkomen, dat het personeel met
spanningvoerende onderdelen in aanraking kan komen. Meestal
worden hiertoe deurcontacten aangebracht, waardoor de gehele
installatie wordt uitgeschakeld bij het openen van de deur(en) van de
zenderkast (zie hfdst. VIII, fig. 4). Soms is het gewenst, dat ook bij
geopende zenderkast bepaalde onderdelen nog ingeschakeld blijven,
bv. thermostaten. Omdat een zender altijd door geschoold personeel
wordt bediend, wordt de aanwezigheid van onder netspanning staande
onderdelen meestal nog toelaatbaar geacht. In geen geval mogen
echter onderdelen, die een hogere spanning hebben, bij geopende
zender ingeschakeld blijven.
Een ander doel van beveiligingsmaatregelen is het voorkomen, dat
verschillende schakelhandelingen in een verkeerde volgorde geschieden.
Zo moet bv. voorkomen worden, dat de anodespanning vóór de
negatieve roosterspanning wordt ingeschakeld. Bij grote zendbuizen
mag ook de anodespanning niet worden ingeschakeld voordat de
waterpomp of ventilator voor de koeling is ingeschakeld. Wanneer de
anodespanning en schermroosterspanning van een buis uit afzonderlijke
gelijkrichters worden betrokken, dient men ook beveiligingsmaatregelen
te nemen om te voorkomen, dat de schermroosterspanning vóór de
anodespanning wordt ingeschakeld. Zoals bekend (zie o.a. Deel 2,
hfdst. IV.N), kan in dit geval door de hoge waarde van de schermroosterstroom de buis worden beschadigd. Natuurlijk kunnen door ge
schoold personeel de schakelhandelingen in de juiste volgorde worden
verricht; daar echter vergissingen hierbij altijd mogelijk zijn, is het
zeer gewenst, de schakelingen zodanig uit te voeren, dat foutieve
schakelhandelingen niet mogelijk zijn of wel geen effect hebben.
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Bij het gebruik van magnetische schakelaars kan men hiertoe hulpcontacten opnemen in het circuit van de magneetspoelen, welke
contacten gesloten worden door de schakelaars, die eerder inge
schakeld moeten worden. Dergelijke schakelingen worden ook toegepast,
wanneer het inschakelen van de zender automatisch geschiedt (zie
hfdst. VIII, fig. 5). Men zegt dan, dat de verschillende schakelaars
met elkaar „vergrendeld" zijn.
Tenslotte dienen bij de bouw van een zender maatregelen te worden
genomen om te voorkomen, dat bij het defect raken van een onderdeel
andere, in de regel veel grotere, defecten in de installatie ontstaan.
De eenvoudigste dezer maatregelen is wel het plaatsen van smeltveiligheden of maximaal-automaten in de netleidingen naar de zender,
waardoor bij een te grote stroomafname de gehele installatie wordt
uitgeschakeld. Ook in de anodeleidingen van gelijkrichtbuizen worden
vaak zekeringen aangebracht. Deze maatregelen zijn echter niet vol
doende om in alle gevallen het ontstaan van grote schade aan buizen
of andere onderdelen te voorkomen. Zo dient bv. bij het verdwijnen
van de negatieve roosterspanning automatisch de anodespanning en
eventueel de schermroosterspanning te worden uitgeschakeld, terwijl
bij het defect raken van de anodespanningsgelijkrichter tevens de
schermroosterspanning van de buizen dient te verdwijnen. Bij zenders,
waarbij de inschakeling automatisch geschiedt, kunnen deze beveili
gingsmaatregelen worden gecombineerd met de maatregelen, die
worden genomen om de inschakelhandelingen in de juiste volgorde
te doen geschieden, zoals in hoofdstuk VIII, fig. 5, met een voorbeeld
is aangegeven. Verder dienen ook maatregelen te worden genomen,
dat de zender automatisch wordt uitgeschakeld, wanneer de water
pomp of ventilator voor de koeling defect raakt. Dit kan bv. ge
schieden door een contactthermometer in de afvoerleiding van het
koelwater, of door een vaan, die opzij wordt gedrukt door de lucht
of waterstroom en die bij het terugvallen een contact opent of sluit,
afhankelijk van de gebruikte schakelingen.
Het is gebleken, dat de meeste storingen in grote omroepzenders
ontstaan door een terugslag in een gelijkrichtbuis of overslag in een
versterkbuis. Wanneer deze eenmaal hebben plaats gevonden, treden
ze gewoonlijk gedurende de eerste tijd hierna niet meer op. Bij het
optreden van een overslag is het niet altijd nodig, de zender buiten
bedrijf te stellen. Gewoonlijk herstelt de fout zichzelf in een fractie
van een secunde. Bij een beveiligingssysteem, dat is ontworpen door
Posthumus, wordt na het optreden van een overslag de zender ge
durende een zo korte tijd uitgeschakeld, dat de luisteraar hiervan niets
bemerkt. Bij deze methode, de zg. snelschakelbeveiliging, worden met
gas gevulde gelijkrichtbuizen gebruikt, die van een stuurrooster zijn
voorzien. Zoals in hoofdstuk V.H werd uiteengezet, kan door een
faseverschuiving tussen anodewisselspanning en roosterwisselspanning
de door de gelijkrichter geleverde spanning worden geregeld. Onmiddellijk na het optreden van een overslag of terugslag wordt nu
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aan de roosters van de gelijkrichterbuizen een zo grote negatieve
spanning toegevoerd, dat de werking van de gelijkrichter wordt onder
broken. Tegelijkertijd wordt de faseregelaar in een zodanige stand
gedraaid, dat de gelijkrichter ook na het verdwijnen van de genoemde
negatieve roosterspanning slechts een geringe spanning levert. Als dit
eenmaal heeft plaats gevonden wordt de faseregelaar in de oor
spronkelijke stand teruggebracht, waarna de zender weer normaal
werkt. De zeer snelle onderbreking van de werking van de gelijkrichters wordt bereikt door middel van een hulposcillator, die oscilleert
zo lang de zender normaal functionneert, doch waarvan de werking
wordt onderbroken bij het optreden van een overslag of terugslag.
Zolang deze oscillator werkt, wordt, via een extra buis, aan de roosters
van de gelijkrichtbuizen de vereiste roosterwisselspanning toegevoerd.
Zodra echter de werking van de oscillator wordt onderbroken, wordt
aan de roosters van de gelijkrichtbuizen geen wisselspanning meer
toegevoerd, doch uitsluitend de negatieve gelijkspanning van een hulpgelijkrichter. De schakeling voor een systeem voor snelschakelbeveiliging is vrij gecompliceerd, doch het aanbrengen hiervan in een
zender voorkomt, dat telkens na het optreden van een overslag of
terugslag de uitzending wordt onderbroken.

J
TROPENEISEN
Aan radio-installaties, die in de tropen moeten worden opgesteld,
worden bijzonder zware eisen gesteld, die door de volgende ver
schijnselen worden veroorzaakt:
a. Hoge omgevingstemperatuur. Hierdoor moet grote aandacht aan
de koeling worden besteed (goede luchtcirculatie, grote ventilatoren,
ruime constructie).
b. Grote temperatuurverschillen.
c. Een hoog vochtgehalte van de lucht. Hierdoor worden de isolatieeisen verzwaard; zo dient men bv. een speciale tropenbedrading toe
te passen met isolatiemateriaal, dat niet door vocht wordt aangetast.
d. Schimmelvorming. Dit is een van de moeilijkst te bestrijden ver
schijnselen in de tropen. Het enige afdoende middel is het plaatsen
van de zender in een luchtdichte kast, waarbinnen het vochtgehalte
van de lucht laag wordt gehouden door het aanbrengen van patronen
met een sterk hygroscopisch materiaal (silicagel). Het behoeft geen
betoog, dat dan door de luchtdichte kast zeer zware eisen aan de
koeling worden gesteld. Men is gedwongen, een zeer ruime constructie
'te kiezen, waardoor de zender groot en onhandelbaar wordt. Het is
dan ook bijna onmogelijk, voor deze condities een zender voor een
vermogen, groter dan ongeveer 150 W, te bouwen.
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e. Insecten. Kleine insecten kunnen in een installatie kortsluiting
veroorzaken en bijzonder kwaadaardige, zoals witte mieren, vreten
vaak de isolatiematerialen aan. Om dit te voorkomen moeten alle
openingen met zeer fijn gaas worden afgedekt. Hierbij neemt echter
de weerstand voor de luchtcirculatie toe, zodat ook hier de koeling
slechter wordt.
Gelukkig treden de bovengenoemde ongunstige condities zelden
alle tegelijk op. Bovendien worden de meeste zenders opgesteld in
gebouwen, waarin men gunstiger omstandigheden kan scheppen door
ventilatie of zg. „air-conditioning". Zo treden op vele plaatsen wel
hoge temperaturen op, doch geen grote vochtigheid van de lucht.
Dit is bv. het geval in Turkije en Noord-Afrika. Hier is practisch
geen gevaar voor schimmelvorming aanwezig. Soms is ook bij een
tamelijk hoog vochtgehalte de schimmelvorming nog gering. De
moeilijkste condities komen voor op plaatsen, waar bij een zeer hoog
vochtgehalte ook een sterke schimmelvorming optreedt. Voorbeelden
hiervan zijn de binnenlanden van Nieuw-Guinea en andere eilanden
in de Stille Oceaan. Hier is het inderdaad zeer moeilijk, radio-apparaten
in goede conditie te houden.
Het maken van radio-apparaten, die geschikt zijn voor de tropen, is
grotendeels een ervaringskwestie. In de grote fabrieken zijn dikwijls
zg. tropenkamers en tropenkasten geïnstalleerd, waarin men practisch
elk vochtgehalte en elke temperatuur, resp. temperatuurschommeling
kan verwezenlijken, desgewenst met of zonder schimmelvorming (zie
Deel 7b, hfdst. X.B). Met behulp van deze installaties worden lang
durige experimentele onderzoekingen verricht alvorens tot de fabricage
van radio-apparaten voor de tropen wordt overgegaan.
K
HET RENDEMENT
Het rendement van een zender is het quotiënt van het aan de
antenne toegevoerde vermogen en het uit het net (of een eventuele
andere voedingsbron) opgenomen vermogen. Het meten van het
rendement van een gereed gekomen zender is vrij eenvoudig (zie
hfdst. XIII). Indien echter het rendement in het ontwerpstadium
moet worden berekend, moet eerst de zg. energiebalans worden
opgesteld. Hieronder verstaat men een opsomming van het verbruikte
vermogen in alle belangrijke onderdelen. Hierbij kan men van veel
ervaringsfeiten gebruik maken, daar een bijzonder grote nauwkeurig
heid in de regel niet wordt vereist. Zo kan men bv. het rendement
van kleine transformatoren op 80 è 85 % stellen en van grotere trans
formatoren op 85 è 90%. Van kleine gelijkrichters (vermogen minder
dan 500 W) is het rendement doorgaans 80 è 85 %, terwijl voor grotere
gelijkrichters met 85 £ 93 % kan worden gerekend.
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Behalve het „normale"' stroomverbruik van buizen (gloeidraden,
anodes en schermroosters) moet bij de berekening van het rendement
ook aan het verbruik van hulpapparaten, zoals ventilatoren, thermo
staten, signaleringsapparaten enz. worden gedacht. Het totale rende
ment van een zender is in de regel vrij laag. In het algemeen kan
men met de volgende getallen rekening houden.
Grote telefoniezenders, KG: 7j = 35 %.
, MG: ij = 40 %.
ft
ft
„ FM-zenders:
V = 43 %•
,, telegrafiezenders:
V = 40 a 50 %.
Telegrafiezenders, 1 a 3 kW: r\ = 30 %.
Kleinere telegrafiezenders:
7] < 30 %.
Bij telefoniezenders hangt het rendement af van de modulatiediepte
en bij telegrafiezenders van de tijd, gedurende welke het seincontact
open en dicht is. De bovenstaande cijfers dienen dan ook alleen als
globale oriënteringswaarden te worden opgevat.
L
DE EXPLOITATIEKOSTEN
Vaak moet bij het ontwerpen van een zender ook een berekening
worden uitgevoerd omtrent de te verwachten exploitatiekosten, daar
de keuze van het type en het vermogen door de exploitatiekosten
kan worden beïnvloed. Zo zijn bv. de aanschaffingskosten van een
zender voor sneltelegrafie meestal hoger dan die van een zender voor
langzaam telegraafverkeer. Toch kunnen de exploitatiekosten van de
eerstgenoemde zender lager zijn, omdat deze zender een kortere tijd
in bedrijf behoeft te zijn. Het kan dus voorkomen, dat men bij een
dergelijke zender met één bedrijfsfrequentie genoegen kan nemen,
terwijl men een zender voor normaal telegraafverkeer voor een dag
en een nachtfrequentie moet inrichten.
Evenals van andere technische installaties kunnen de exploitatie
kosten van een zender worden verdeeld in vaste kosten, die niet
afhangen van de tijd, gedurende welke de zender in bedrijf is, en de
bedrijfskosten, waarvan de grootte afhangt van het aantal bedrijfsuren.
De vaste kosten kan men verdelen in:
а. de aanschaffingsprijs van zender en antenne;
б. transport- en opstellingskosten;
c. kosten van gebouwen;
d. salarissen van technisch personeel.
De onder a. en 6. genoemde kosten dienen na 8 a 10 jaar te worden
afgeschreven; de afschrijftermijnen van de onder c. genoemde kosten
kan langer zijn, bv. 12 h 15 jaar.

a.IX.L-M 219

De bedrijfskosten kan men verdelen in:
a. Kosten van buizen. De meeste buizen worden door de fabrikant
voor een levensduur van 1000 uur gegarandeerd. Voor minder be
langrijke diensten, waar de verbinding gedurende een korte tijd mag
worden verbroken voor het uitwisselen van buizen, kan men wel met
een langere levensduur rekenen. Bij zeer belangrijke zenders is het
echter aan te bevelen, de buizen na 1000 uur door nieuwe te vervangen.
b. Stroomkosten of voor sommige installaties kosten van batterijen
of van brandstoffen voor benzine-aggregaten.
c. Onderhoudskosten. Roterende onderdelen, zoals ventilatoren,
pompen, benzinemotoren, moeten regelmatig aan een revisie worden
onderworpen. Verder behoort de installatie geregeld schoongemaakt te
worden. Ook antennemasten vergen enig onderhoud.
d. Verwarming, verlichting en onderhoud van de gebouwen.
e. Vernieuwing van sommige onderdelen, zoals zekeringen, lucht filters, transformatorolie.
ƒ. Waterkosten (bij waterkoeling).
g. Reparatiekosten. Bij goed geconstrueerde zenders zijn deze be
trekkelijk laag. Meestal bestaan zij uit het verwisselen van enkele
weerstanden enz. Hierbij kunnen nog komen eventuele reparatie
kosten aan de antenne ten gevolge van stormschade, draadbreuk door
ijsvorming, enz.
Bij het ontwerpen van een grote zendinstallatie dienen de boven
genoemde kosten te worden berekend of geschat om aan de hand
hiervan de keuze van het type en het vermogen te doen geschieden.
M
DE CONSTRUCTIE
Vele onderdelen in een zender voeren levensgevaarlijke spanningen.
De constructie dient daarom zodanig te worden uitgevoerd, dat het
bedienend personeel wordt beschermd tegen aanraking van deze
onderdelen. Ongeveer 30 jaar geleden werden zenders gebouwd
volgens een „tafelconstructie", d.w.z. de onderdelen werden ge
monteerd op grote tafels, die door hekken en roosters tegen aanraking
werden beschermd. De bediening van dergelijke zenders was moeilijk;
de toegankelijkheid voor reparaties was echter zeer goed. Een belang
rijk nadeel van deze constructie was ook het feit, dat de onderdelen
niet tegen stof waren beschermd.
Tegenwoordig worden zenders steeds ingebouwd in kasten. Zeer
grote zenders worden vaak geplaatst in kooien of kamertjes, die van
frontpanelen zijn voorzien.
Terwijl zeer kleine zenders worden gebouwd op chassis, die veel
op ontvanger chassis gelijken, zijn voor grote zenders onderdelen nodig,
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Fig. 13. Frame-constructie voor een zender.

Fig. 14. Horizontale (A) en verticale (B) constructie van het h.f.-gedeelte van
een zender, a, b en c. h.f.-trappen; d. voedingsgedeelte.
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Fig. 15. Schuifladenconstructie van een zender.
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die niet op een chassis kunnen worden geplaatst. De eenvoudigste
constructie, die dan in aanmerking komt, is de frame-constructie, De
frames worden doorgaans opgebouwd uit hoekijzer. Het geheel wordt
afgedekt door deuren of platen, die, omdat zij niets dragen, vrij dun
kunnen zijn. In fig. 13 is een voorbeeld van een in een frame ge
bouwde zender voorgesteld.
Een frame is vooral geschikt voor grote zware onderdelen; kleine
onderdelen moeten liefst worden gemonteerd op afzonderlijke platen,
die dan in het frame worden bevestigd. Het plaatsen van de onder
delen in het frame moet zodanig zijn, dat de electrische verbindingen,
die h.f.-stromen geleiden, zo kort mogelijk zijn. Men kan dan het
h.f.-gedeelte „horizontaal" of „verticaal" construeren. In het eerste
geval bevinden de verschillende trappen zich naast elkaar, in het
tweede geval boven elkaar (fig. 14A en B). De tweede constructie
wordt meestal geprefereerd, omdat de hoogte een minder groot be
zwaar vormt dan de breedte. Steeds dienen de buizen zodanig te
worden geplaatst, dat zij gemakkelijk toegankelijk zijn voor het ver-

Fig. 16. H.f.-trap van een zender, gemonteerd op een schuiflade met mes
contacten en een geleidingspen.
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wisselen hiervan. In fig. 11 werd reeds een in een frame ingebouwde
zendbuis getoond. Verder moeten alle zware onderdelen, zoals trans
formatoren en smoorspoelen bij voorkeur onder in het frame worden
gemonteerd, omdat anders dit laatste topzwaar zou kunnen worden.
In gevallen, waar een installatie uit vele kleine onderdelen bestaat,
die het inbouwen in een frame bemoeilijken, past men vaak een
schuifladenconstructie toe. Kleine eenheden, zoals voortrappen, modulatieversterkers, kleine gelijkrichters, enz. worden dan op chassis ge
monteerd, die op rails in het zenderframe kunnen worden geschoven
(fig. 15). De aansluitingen van dergelijke laden kunnen plaats vinden
met behulp van flexibele kabels of met mescontacten. In fig. 15 is een
lade met de laatstgenoemde soort contacten getoond. De mescontacten
glijden bij het schuiven van de lade in het chassis in klemmen, die
op het rek zijn gemonteerd. Een geleidingspen voorkomt een even
tueel kromtrekken van de mescontacten (fig. 16).
Een andere constructie, die veel toepassing heeft gevonden, is de
zg. rekbouw. Men maakt hierbij gebruik van rekken, zoals die ook in
de telefoontechniek worden gebruikt, waarin losse chassis worden
geschoven. De onderlinge verbindingen tussen deze chassis geschiedt
door middel van meervoudige stekers. De chassis worden op de
rekken vastgeschroefd. De buizen zijn vanaf de achterzijde van de
rekken verwisselbaar. Over het algemeen is deze constructie goed
koper dan de uitvoering met frames en schuifladen.
Bij zenders voor zeer hoge frequenties, zoals straalzenders (zie
Deel 5), worden de onderdelen ook wel gemonteerd op verticale
platen, die tegelijk de functie van frontplaat en chassis vervullen.
Hierdoor heeft men weliswaar meer frontoppervlak nodig, doch het
geheel is zeer overzichtelijk en goed toegankelijk.

I

X. OMROEPZENDERS

i. Inleiding
De radio-omroep is een nog betrekkelijk jonge tak der techniek.
In de aanvang (omstreeks 1920) vonden de uitzendingen plaats op
lange- en middengolven (toen nog korte golven genoemd). Overdag
was de reikwijdte van deze zenders betrekkelijk gering, doch 's nachts
werd deze veel groter door terugkaatsing van de uitgezonden golven
tegen een geïoniseerde laag in de dampkring, de ionosfeer, naar haar
ontdekker ook wel de Heaviside-laag genoemd (zie Deel 2, hfdst. IX.3).
Eerst nadat was ontdekt, dat nog kortere golven ook overdag kunnen
worden teruggekaatst door de ionosfeer, hebben de uitzendingen over
zeer grote afstanden een grote vlucht genomen.
Men deelt tegenwoordig de omroepzenders in de volgende groepen in.
1. Langegolfzenders (golflengte 1000...2000 m). Dit soort zenders
heeft zijn grootste betekenis verloren. Een bekende zender in dit golfgebied is Droitwich, welke zender in de tweede wereldoorlog met een
vermogen van 800 kW werkte.
2. Middengolfzenders (golflengte 180...570 m). Het vermogen van
deze zenders varieert van 5 tot 150 kW. Zij bestrijken, al naar het
vermogen, een straal tot 200 km. In de tropen is, ten gevolge van het
hogere storingsniveau, het bestreken gebied kleiner.
3. Tussengolfzenders (golflengte 100... 150 m). Hiertoe behoren de
plaatselijke zenders in tropische gebieden. Voor gebieden van beperkte
omvang worden hier zenders met een vermogen tot 1 kW gebruikt.
4. Kortegolfzenders (golflengte 11...100 m).
g. Voor afstanden tot 1000 km worden golflengten tussen 30 en
100 m toegepast. Deze zenders zijn in gebruik in tropische gebieden
met grote afstanden tussen de bevolkingscentra en bij de continentale
omroep in Europa. De zenders hebben een vermogen tussen 5 en 50 kW.
b. Voor zeer grote afstanden worden golflengten beneden 50 m ge
bruikt. Dit zijn de zenders van de wereldomroepen van de ver
schillende landen. De vermogens variëren van 40 tot 200 kW. Over
het algemeen worden hierbij richtantennes toegepast (zie Deel 4b).
Verder worden steeds verschillende golflengten gebruikt voor de dag
en de nachtuitzendingen in verband met het feit, dat de eigenschappen
van de Heaviside-laag overdag en 's nachts niet gelijk zijn.
5. Frequentiemodulatie-zenders (frequentie tussen 88 en 108 MHz).
In verband met de grote benodigde bandbreedte (zie Deel 2,
hfdst. II.C.3 en Deel 5) kunnen FM-zenders alleen worden toegelaten
bij vrij hoge frequenties. Zij zijn daarom uitsluitend geschikt voor
plaatselijke ontvangst. De reikwijdte bedraagt 30 tot 50 km, afhankelijk
van de hoogte van de antenne boven de aarde.
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Omroepzenders onderscheiden zich van de meeste andere zenders
door het feit, dat aan de kwaliteit bijzonder hoge eisen worden gesteld.
Door het internationale lichaam C.C.I.R. (Comité Consultatif Inter
national de Radiodiffusion) zijn bepaalde eisen vastgesteld met be
trekking tot de frequentiestabiliteit en de toelaatbare vervorming.
De frequentiestabiliteit van omroepzenders dient zeer groot te zijn
in verband met het feit, dat in de voor de omroep gereserveerde
frequentiebanden de zenders zijn „ondergebracht" op een onderlinge
frequentie-afstand van 9 kHz. Het komt zelfs voor, dat enkele zenders
op dezelfde frequentie werken. De uitgezonden draaggolven zullen
dus een zweving veroorzaken, waarvan de frequentie 9 of 10 kHz
bedraagt. Normale ontvangtoestellen geven een toon met deze fre
quentie niet weer. Ligt echter de frequentie van een station A tussen
die van twee stations B en C en is de zwevingsfrequentie van A en B
niet gelijk aan die van A en C, dan zullen de beide zwevingsfrequenties
weer een zweving veroorzaken, die wél .hoorbaar is. Het C.C.I.R.
heeft daarom bepaald, dat de maximale afwijking van de nominale
frequentie bij een omroepzender niet meer mag bedragen dan 5 Hz.
Dit is practisch alleen te bereiken met een in een thermostaat ge
plaatst kristal. Weliswaar is het mogelijk, door een combinatie van
materialen met een positieve en negatieve temperatuurscoëfficiënt
oscillatoren te bouwen, waarvan de frequentie voldoende constant is
(zie hfdst. II.C), doch over het algemeen zijn kristaloscillatoren een
voudiger te construeren.
FM-zenders, waarbij de oscillator wordt gemoduleerd, worden altijd
voorzien van een frequentieregelinrichting, die echter meestal weer
gebruik maakt van een oscillator, waarvan de frequentie door een
kristal is gestabiliseerd (zie hfdst. IV.K). De toegelaten frequentieafwijking bedraagt hier 0,002 % van de draaggolffrequentie.Met betrekking tot de kwaliteit van de weergave is vastgesteld,
dat de amplitudekarakteristiek recht dient te zijn tussen 30 en 10 000 Hz.
Onder „recht" dient hier te worden verstaan, dat de maximale
afwijking 1 a 2 dB mag bedragen t.o.v. de waarde bij 1000 Hz. pP
het eerste gezicht lijkt het vreemd, dat men de amplitudekarakteristiek
een zo breed gebied laat bestrijken, waar de onderlinge afstand van
de draaggolven slechts 9 è 10 kHz bedraagt en dus storingsvrije ont
vangst van modulatiefrequenties tot ten hoogste 4,5 è 5 kHz mogelijk
is. De luisteraars echter, die zo dicht bij een zender wonen, dat door
de zeer grote veldsterkte geen storing van andere zenders wordt onder
vonden, kunnen van de volle bandbreedte profiteren en zodoende een
zeer goede weergavekwaliteit verkrijgen.
De niet-lineaire distorsie is afhankelijk van de modulatiediepte. Bij
een modulatiediepte van 90 % mag de vervorming maximaal 4 %
bedragen.
Behalve de modulatie, die wordt veroorzaakt door de studioinstallatie, is steeds ook een zwakke modulatie aanwezig, die bestaat
uit zg. „brom" en „geruis". De „brom" wordt voornamelijk ver-
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oorzaakt door de wisselstroomvoeding van de gloeidraden van de
buizen en door de rimpelspanning van de gelijkrichters. Het „geruis"
ontstaat hoofdzakelijk door de electronenemissie in de buizen (zie
Deel 2, hfdst. VIII). Gewoonlijk wordt door de fabrikanten ge
garandeerd, dat de modulatie door brom en geruis een waarde van
—60 dB t.o.v. 100 % modulatiediepte niet overschrijdt.
Ter vermindering van de distorsie, de brom en het geruis wordt
tegenwoordig in vrijwel iedere zender tegenkoppeling toegepast. Voor
nadere beschouwingen hieromtrent verwijzen wij naar Deel 2,
hfdst. V.B.7.
De verschillende modulatiemethoden werden reeds in hoofdstuk IV
uitvoerig behandeld; we kunnen hier dan ook volstaan met enkele
korte opmerkingen hieromtrent.
Het meest toegepaste systeem is anodemodulatie in de eindtrap.
In de meeste gevallen wordt hierbij een modulatieversterker gebruikt,
waarvan de eindtrap uit twee in balans geschakelde, volgens klasse B
ingestelde buizen bestaat (zie hfdst. IV, fig. 19). In dit geval wordt
nl. een hoger totaal rendement verkregen dan bij toepassing van
modulatie volgens Heising (hfdst. IV, fig. 16) of seriemodulatie
(hfdst. IV, fig. 20).
Bij modulatie in een der voortrappen behoeft de modulator een
veel geringer vermogen te leveren. De op de modulatortrap volgende
versterktrappen dienen dan echter zodanig te worden ingericht, dat
zij gemoduleerde wisselspanningen met een voldoend geringe distorsie
kunnen versterken (zie hfdst. III.G). Doordat de buizen in deze
trappen niet volgens klasse C kunnen worden ingesteld, is het rende
ment van dit soort zenders vrij laag. Een hoger rendement kan worden
verkregen met speciale modulatiemethoden, zoals in hoofdstuk IV.I
werden beschreven. Deze vereisen echter een zeer zorgvuldige instellirg
en zijn daarom minder geschikt voor zenders, die dikwijls in frequentie
wisselen. Zij worden dan ook nooit toegepast in kortegolfzenders.
Bij frequentiemodulatie wordt vrijwel algemeen modulatie in de
oscillatortrap toegepast, in de meeste gevallen met een reactantiebuis
(zie hfdst. IV.K.3).
Thans zullen we een beschrijving geven van enkele omroepzenders
en wel van twee typen met amplitudemodulatie en een voorbeeld
van een zender voor frequentiemodulatie.
2. Middengolfzender met een vermogen van 10 kW.
Deze zender, waarvan fig. 1 een vooraanzicht weergeeft, bestaat uit
drie eenheden, nl. de uit drie trappen bestaande stuurzender, de eind
trap met de modulatieversterker en de hoogspanningsgelijkrichter.
In fig. 2 (uitslaande plaat, achterin) is een vereenvoudigd schema van
het hoogfrequentgedeelte weergegeven. Alle onderdelen, die voor een
16
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Fig. i. Vooraanzicht van de Philips-middengolfzender SOZ 164 met een ver
mogen van 10 kW.
overzicht van de werking niet essentieel zijn, zijn hierbij weggelaten, nl.
de voedingsbronnen, de vergrendeling en de in de zender aangebrachte
snelschakelbeveiliging. Het h.f.-gedeelte bestaat uit de oscillatortrap
HF I, waarin door middel van een schakelaar tussen twee kristallen kan
worden gekozen, een scheidingstrap HF II, een versterktrap HF III,
die een vermogen van 1 kW kan leveren en de eindtrap HF IV. Behalve
de oscillator bevatten alle trappen twee parallel geschakelde buizen. De
eindbuizen bevatten twee gloeidraden, waaraan ter vermindering
van het brommen wisselstromen worden toegevoerd, die een onder
linge faseverschuiving van 90° vertonen. De hiertoe gebezigde voedingsschakeling, die bekend staat als „Scott-schakeling", is rechts onder de
eindtrap weergegeven.
Het frequentiebereik van de zender bestrijkt de gehele middengolfband, nl. 1530...545 kHz (golflengte 196—550 m). Dit bereik is ver
deeld in vier gedeelten, waarbinnen de zender continu afstembaar is.
Het omschakelen van een bereik op een ander geschiedt voor de trap
pen HF I en HF II door het kortsluiten van een gedeelte van de kringspoelen; voor de trappen HF III en IV gebeurt dit met behulp van
aftakkingen op de spoelen en door bij - of afschakelen van condensatoren.
In fig. 3 (uitslaande plaat, achterin) is het schema van de modulatieversterker weergegeven. Ook deze bestaat uit vier trappen, nl. een ingangsversterktrap M I, een spanningsversterktrap M II, een versterktrap
M III, waarvan de buizen in een anodebasisschakeling zijn opgenomen
(zie Deel 2, hfdst. V.A.3 en B.9) en de eindtrap M IV. In alle trappen
worden twee in balans geschakelde buizen gebruikt. Door middel van een
extra wikkeling op de uitgangstransformator wordt tegenkoppeling ver
kregen. Daar anodemodulatie in de eindtrap wordt toegepast, zijn als
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eindbuizen in de modulatieversterker dezelfde typen gebruikt als in
het h.f.-gedeelte.
De voeding van de zender wordt geleverd door drie anodespanningsgelijkrichters, ASG I, ASG II en ASG III en twee roosterspanningsgelijkrichters, RSG I en RSG II, waarvan de schema's niet zijn aan
gegeven. Evenmin is in de figuur de snelschakelbeveiliging aangegeven
(zie hfdst. IX.I). Hierdoor wordt bij het optreden van een overslag
in een der zendbuizen of een terugslag in een der gelijkrichtbuizen
de hoogspanning zeer snel uitgeschakeld, waardoor de storing wordt
opgeheven. Onmiddellijk hierna wordt de hoogspanning weer inge
schakeld. Treedt de storing dan weer op, dan zal de beschreven gang
van zaken zich tot driemaal toe herhalen, waarna de hoogspanning
definitief wordt uitgeschakeld. De storing is dan zo ernstig, dat deuren
geopend moeten worden, waardoor de zender door de werking van het
vergrendelingssysteem toch buiten werking wordt gesteld.
De eindbuizen van het h.f.-gedeelte en van de modulator worden
door middel van lucht gekoeld. Behalve de ventilatoren zijn geen draai
ende onderdelen aanwezig.
Het totale uit het net opgenomen vermogen bedraagt bij deze zender
zonder modulatie 37 kW bij een fasehoek = bgcos 0,85. Gemiddeld
over een lange tijd met modulatie wordt een vermogen van ongeveer
39 kW opgenomen.
De zender is voorzien van een aantal controle- of afluisterpunten,
waar men de kwaliteit van de modulatie op het gehoor kan beoordelen.
In fig. 2 en 3 (uitslaande platen, achterin) zijn deze punten met „Contr."
aangegeven. Al deze punten kunnen door middel van een omschakelaar
worden verbonden met een afluisterversterker, waaraan een luidspreker
is aangesloten. Bovendien kan door middel van een kathodestraalocilloscoop, die met de antennevoedingslijn is gekoppeld, de gemodu
leerde draaggolf zichtbaar worden gemaakt. Luidspreker en oscilloscoop
zijn aangebracht op twee smalle panelen, die tussen de andere panelen
zijn geplaatst (zie fig. 1).
3. Kortegolfzender met een vermogen van 40 kW.
Van de hier te beschrijven zender toont fig. 4 een vooraanzicht.
In fig. 5 (uitslaande plaat, achterin) is het schema van het h.f.-gedeelte
en in fig. 6 (uitslaande plaat, achterin) dat van de modulatieversterker
weergegeven.
Het hoogfrequentgedeelte bestaat uit 6 trappen, nl.:
HF I kristaloscillator;
HF II scheidingstrap;
HF III eerste frequentieverdubbelaar;
HF IV tweede frequentieverdubbelaar;
HF V versterktrap;
HF VI eindtrap.
Het frequentiebereik bedraagt 6...20 MHz (golflengte 50... 15 m).
Bij de kristaloscillator zijn in een thermostaat drie kristallen geplaatst,

Fig. 4. Vooraanzicht van de Philips-kortegolfzender SOZ 139 met een ver
mogen van 40 kW.
die naar verkiezing kunnen worden ingeschakeld. De zender is nl.
ingericht voor het werken op vaste frequenties, zoals gebruikelijk is
bij kortegolfzenders, die doorgaans twee- tot driemaal per dag op een
andere frequentie overgaan. De omschakeling van de kristallen en de
kringen gebeurt door middel van palmechanismen (zie hfdst. IX.B.5).
De tijd, benodigd voor de omschakeling, bedraagt voor twee naburige
werkfrequenties 30 secunden en ten hoogste 60 secunden voor de beide
uiterste werkfrequenties.
De gloeidraden van de buizen, die zijn toegepast in de eindtrap van
het h.f.-gedeelte en in de eindtrap van de modulator, worden gevoed
met draaistroom. De buizen hebben nl. drie gloeidraden, die „in ster"
zijn geschakeld. Ook het sterpunt is met een aansluitklem verbonden,
zodat in totaal vier gloeidraadaansluitingen aanwezig zijn. De beide
laatste trappen, waarin triodes in een balansschakeling zijn gebruikt,
zijn geneutrodyniseerd (zie hfdst. III.C). De anodekring van de eind
trap bevat twee paren spoelen, die zijn parallel geschakeld, het eerste
paar dient voor afstemming, het tweede voor aanpassing van de antennevoedingslijn aan de kring. Het koelwater voor de buizen stroomt ook
door de spoelen. Voor de hoogste frequenties wordt als kringcapaciteit
uitsluitend de buis- en bedradingscapaciteit gebruikt; voor de lagere
frequenties worden vacuumcondensatoren ingeschakeld. Voor de hoog
ste frequenties wordt de roosterkring van de eindtrap afgestemd door
middel van een Lecher-systeem.
De modulatieversterker (zie fig. 6 uitsl. plaat, achterin) bestaat uit 4
trappen, aangegeven met M I t/m M IV. Alle trappen zijn voorzien van
in balans geschakelde buizen. In verband met het feit, dat anodemodulatie in de eindtrap toegepast wordt, zijn in de laatste trap van de modu
latieversterker buizen toegepast, die eenzelfde vermogen kunnen leveren
als die van de eindtrap van het h.f.-gedeelte. De buizen van de voor
laatste trap zijn opgenomen in een anodebasisschakeling (zie Deel 2,
hfdst. V.A.3 en B.g). Door de geringe uitgangsweerstand, die hiermede
wordt verkregen, wordt de invloed van de veranderlijke roosterstroom
in de eindtrap, die anders een te grote vervorming zou kunnen veroor-
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zaken, aanzienlijk verminderd. Er wordt tegenkoppeling toegepast van
de anodeketen van de eindbuizen naar de roosterketen van de buizen
uit de eerste trap.
De waterkoeling vormt een zg. gesloten systeem, waarbij gedistil
leerd water wordt gebruikt. De benodigde hoeveelheid water voor de
vier met water gekoelde buizen (twee in het h.f.-gedeelte en twee in
de modulatieversterker) bedraagt ten minste 80 1 per minuut. De tem
peratuurstijging van het koelwater mag ten hoogste 13 °C bedragen.
De gehele zender is, op enkele losse onderdelen na, ondergebracht
in 6 eenheden, achtereenvolgens bevattende de eerste vijf trappen
van het h.f.-gedeelte, die een vermogen van 3 kW kunnen geven, met
de bijbehorende gelijkrichters, de eindtrap van het h.f.-gedeelte, de
modulatieversterker, de automaten voor de voedingsapparatuur en de
smeltveiligheden, de gelijkrichters voor de voortrappen van de modulator
en tenslotte de hoogspanningsgelijkrichter, welke laatste is voorzien
van een zg. snelschakelbeveiliging, waarvan in het voorgaande reeds
het principe is vermeld. De zes eenheden zijn tegen een sierwand gemonteerd, die is voorzien van schuifpanelen, welke kunnen
worden geopend om de zender in te schakelen en af te stemmen. Alleen
de netautomaat moet bij de zender worden bediend. De verdere be
diening vindt plaats vanaf een bedieningslessenaar. Deze laatste bevat
bovendien de apparatuur voor de zichtbare controle van de modulatiediepte (kathodestraaloscilloscoop).
De belangrijkste meetinstrumenten voor de geregelde controle zijn
gedeeltelijk boven in de wand en gedeeltelijk in de muur hierboven
aangebracht. De meetinstrumenten voor de voortrappen zijn aange
bracht achter de schuifpanelen. Boven de sierwand bevinden zich
in de muur drie meters en wel een voor de hoogspanning, een, die de
gezamenlijke kathodestroom van de buizen in de eindtrap aanwijst en
een, die hetzelfde doet voor de eindbuizen van de modulator. Deze meters
kunnen vanaf de bedieningslessenaar gemakkelijk worden afgelezen.
De installatie wordt gevoed vanuit een draaistroomnet. Het op
genomen vermogen bedraagt 155 kW zonder modulatie, 158 KW bij
een modulatiediepte van 30 % en 200 kW bij een modulatiediepte
van 100 %.
Over een lange tijd, waarin de gemiddelde modulatiediepte ongeveer
30 % bedraagt, is het rendement ongeveer 27 %. De arbeidsfactor
cos cp = 0,85.
Doorlopend draaiende onderdelen worden alleen gevonden in de
koelwaterpompen en ventilatoren.
Een uitgebreid vergrendelingssysteem voorkomt iedere verkeerde
handeling. Alle toegangen tot spanningvoerende delen zijn voorzien
van deurcontacten, die bij opening van de deur de spanning uitschake
len. Zoals vermeld werd is de hoogspanningsgelijkrichter uitgerust
met een systeem voor snelschakelbeveiliging.
Een zender van het hier beschreven type doet o.a. dienst te Lopik
voor de Nederlandse wereldomroep.

I
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4. Frequentiemodulatiezender met een vermogen van 700 W.
Van deze zender geeft fig. 7 een afbeelding, terwijl fig. 8 (uitsl. plaat,
achterin) een vereenvoudigd schema voorstelt. De zender bestaat uit de
de oscillator met frequentiemodulator HF 1;
volgende gedeelten:
een frequentieverdubbeltrap
HF 2;
HF 3;
een frequentieverdrievoudiger
HF 4;
een versterktrap
HF 5;
een frequentieverdrievoudiger
HF 6;
een versterkertrap
HF 7.
de eindtrap

Fig. 7. Vooraanzicht van
de Philips-frequentiemodulatiezender FZ 176.
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Verder zijn nog aanwezig een frequentiestabilisator, een modulatiecontröle-apparaat en een modulatieversterker. In dit laatste gedeelte,
dat in het schema niet is aangegeven, is tevens de frequentiecorrectie
verwerkt (zg. pre-emphasis, zie Deel 5).
Aan de oscillator, HF 1, zijn twee modulatorbuizen aangesloten.
Aan de stuurroosters van deze buizen worden wisselspanningen toe
gevoerd, die t.o.v. de anodewisselstroom in de oscillatorbuis een faseverschuiving van 90° vertonen. Op deze buizen wordt anodemodulatie
toegepast. De h.f.-anodewisselspanning van deze buizen wordt aan
het rooster van de oscillatorbuis toegevoerd. De modulatorbuizen zijn
dus hier niet direct aan de oscillatorkring aangesloten (zie hfdst. IV.K.2)
en oefenen zodoende op deze kring ook geen demping uit.
Ter vermindering van het brommen worden de gloeidraden van de
modulatieversterker, de modulator en de eerste twee h.f.-trappen met
gelijkstroom gevoed.
Het frequentiebereik van deze zender bedraagt 88... 108 MHz (golf
lengte 3,41...2,77 m). Afhankelijk van de antennehoogte kan een gebied
worden bestreken met een straal tot 40 km. De maximale waarde van
de frequentiezwaai bedraagt normaal 75 kHz, doch deze kan desgewenst
worden opgevoerd tot 120 kHz.
De laatste drie trappen worden afgestemd en gekoppeld met behulp
van Lecher-systemen; de overige trappen zijn uitgerust met conden
satoren en spoelen.
Het systeem voor het constant houden van de gemiddelde frequentie is
gebaseerd op het principe, dat reeds werd beschreven in hoofstuk IV.K.
Aan de mengbuis MB worden twee spanningen toegevoerd, nl. de
spanning van de kristaloscillator KO en een spanning, waarvan de
frequentie gelijk is aan die van de uitgangsspanning van de frequentieverdubbeltrap HF 2. Een spanning met de verschilfrequentie, die
31 kHz bedraagt, wordt versterkt en toegevoerd aan een bijzondere
discriminatorschakeling, die met vier diodes is uitgerust. De gelijk
spanning, die deze discriminator levert, en waarvan de grootte en pola
riteit afhangen van de mate, waarin de gemiddelde frequentie van de
zender afwijkt van de gewenste waarde, wordt aan het rooster van de
regelbuis RB toegevoerd. In de anodeketen hiervan is behalve een relais
en een meetinstrument een spoel opgenomen, die is gewikkeld op een
kern van een ferromagnetisch materiaal, op welke Kern tevens een
andere spoel is gewikkeld, die parallel met de oscillatorkring is gescha
keld. Variatie van de anodestroom van de buis RB heeft dus een ver
andering van de oscillatorfrequentie tengevolge, waardoor eventuele
afwijkingen van de gewenste waarde in hoge mate worden gecompenseerd.
Het meetinstrument, dat is opgenomen in de anodeketen van de regel
buis, dient om de frequentie van de zender te kunnen controleren.
Immers deze stroom is een maat voor de afwijking van de zenderfrequentie van de gewenste waarde.
Rechts onder in fig. 8 (uitslaande plaat, achterin) is het schema
aangegeven van dat gedeelte van de zender, waarmede de grootte van
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de frequentiezwaai kan worden gecontroleerd. Hierin is opgenomen een
oscillator, die werkt op een frequentie van 3,465 kHz. Voor een meting
wordt de door deze oscillator geleverde spanning aan de ingang van de
modulatieversterker aangesloten. Een diodedetector en een kathodestraalindicatorbuis geven nu de sterkte van de draaggolf aan. De hiervoor
benodigde spanning wordt verkregen uit de frequentiestabilisator. Zoals
nog nader in Deel 5 zal worden uiteengezet is bij bepaalde waarden van
de modulatie-index de sterkte van de draaggolf juist nul. (Dan zijn dus
uitsluitend zijbanden aanwezig.) De waarden van de modulatie-index,
waarvoor dit het geval is, zijn 2,405; 5,520; 8,654 enz. Aangezien de
modulatie-index het quotiënt is van de frequentiezwaai en de frequentie
van de modulerende spanning, kan nu bij het verdwijnen van de
draaggolf de grootte van de frequentiezwaai worden berekend. Bij de
eerste hierboven genoemde waarde van de modulatie-index is de
frequentiezwaai
75
Af = 2,405 x 3,465 = — kHz.
9
Daar de frequentie en dus ook de frequentiezwaai nog tweemaal
wordt verdrievoudigd, bedraagt de frequentiezwaai van de zender in
dit geval juist 75 kHz.

XL COMMUN ICATIEZENDERS

S

I :

In dit hoofdstuk zullen we een beschrijving geven van twee
typische voorbeelden van communicatiezenders. Zoals reeds op enkele
plaatsen hiervóór werd vermeld worden aan dergelijke zenders met
betrekking tot de kwaliteit van de weergave minder hoge eisen gesteld
dan bij omroepzenders. Zo wordt voor de frequentiekarakteristiek
doorgaans genoegen genomen met een weergave van frequenties
tussen 300 en 3000 Hz, wat voor een goede verstaanbaarheid vol
doende is. Ook voor de distorsie wordt bij communicatiezenders een
hogere waarde toegelaten dan bij omroepzenders. Op enkele problemen,
die samenhangen met het gebruik van communicatiezenders, wordt
in hoofdstuk XII nader ingegaan.

i!

A
LAN GE GOLF-COMMUN ICATIE ZENDER
MET EEN VERMOGEN VAN 500 W
Zenders van het type, dat we in dit eerste voorbeeld zullen
beschrijven, worden vaak toegepast voor kleine kuststations, als
navigatie-bakens (zie Deel 5), voor scheep- en luchtvaart en soms
ook als communicatiezenders. Hierbij wordt steeds gewerkt op één
vaste frequentie, die zelden wordt veranderd; bij lange golven is
omschakeling van een dag- op een nachtfrequentie niet nodig. De
hier te beschrijven zender (Philips type nr SFZ 235) is dan ook uit
gerust met één stuurkristal, dat bij verandering van frequentie moet
worden vervangen. De kringen van deze zender kunnen zonder ver
vanging van onderdelen worden afgestemd op iedere frequentie, in
het gebied tussen 200 en 800 kHz (golflengte 1500-^375 m). Behalve
het kristal moet alleen een smoorspoel in de stuurtrap worden ver
wisseld.
De algemene opzet van de installatie blijkt uit fig. 1. Het h.f.gedeelte is in twee secties verdeeld, nl. de zg. stuureenheid A en de
sectie B, waarin de beide laatste trappen zijn ondergebracht. Verder
bevat de installatie een modulatieversterker, C, waarin tevens een
toongenerator, D, is ingebouwd, die bij toontelegrafie wordt gebruikt.
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Fig. 1. Overzicht van de langegolf-communicatiezender Philips SFZ 235.
A.stuureenheid; B. eenheid, bevattend de twee laatste h.f.-trappen; C. modulatieversterker; D. toongenerator; E, F, G. gelijkrichters van het voedingsgedeelte.

Het voedingsgedeelte bevat drie gelijkrichters E, F en G. Tenslotte
is nog een schakelpaneel, H, aanwezig.
In fig. 2 is het schema voorgesteld van de stuureenheid A. Deze
bevat een kristaloscillator met buis EBL 21 (1) (alleen het penthodegedeelte wordt gebruikt) en een versterktrap met een buis (4) van
hetzelfde type. In de kathodeleiding van de laatste buis is een zg.
seinhuis (6) opgenomen (zie hfdst. VII.C.7), die dus wordt gebruikt
bij telegrafiebedrijf. Een seinrelais, met behulp waarvan de via een
telefoonlijn ontvangen seintekens aan het rooster van de seinhuis
worden doorgegeven, is geplaatst op het schakelpaneel H.
Er wordt een kristal toegepast met een kleine temperatuurscoëfficiënt, waardoor een thermostaat overbodig is. De smoorspoel 3
moet bij overgang op een andere frequentie in vele gevallen worden
verwisseld voor een andere. In verband hiermede is deze als insteekspoel uitgevoerd. De versterktrap kan spanningen in een zo brede
frequentieband versterken, dat hierin bij overgang op een andere
frequentie niets behoeft te worden verstemd of omgeschakeld.
De stuureenheid is op een chassis gemonteerd, dat in fig. 3 is afgebeeld. De cijfers geven de in fig. 2 hiermede aangeduide onder
delen aan.
Het vermogen, dat door de stuureenheid kan worden geleverd,
bedraagt ongeveer 1,5 W.
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Fig. 2. Schema van de stuureenheid. Belangrijkste onderdelen: 1. oscillatorbuis;
2. kristal; 3. verwisselbare smoorspoel; 4. versterkbuis; 5. stabilisatorbuis; 6. sein
huis; 7. gloeistroomtransformator; 8. milli-ampèremeter; A. uitgangsklem;
SR. aansluiting seinrelais.

In fig. 4 is het schema van de andere sectie van het h.f.-gedeelte
weergegeven. De voortrap bevat een buis PE 06/40 N, terwijl in de
eindtrap twee buizen 4—125 A parallel zijn geschakeld. De buizen
zijn alle volgens klasse C ingesteld.
De afstemming van de eerste trap geschiedt met behulp van een
variabele condensator 10 en vaste condensatoren, die met behulp van
de schakelaar n kunnen worden ingeschakeld. De eindtrap wordt
afgestemd met behulp van de variometer 13, de vaste condensatoren 14
en een spoel 15, waarvan een gedeelte naar behoefte kan worden
kortgesloten. De antennekring bestaat uit de variometer 16, een antenneverlengspoel 17 met aftakkingen en een antenneverkortingscondensator 18, die desgewenst in het circuit kan worden opgenomen.
In beide secties van het h.f.-gedeelte zijn gloeistroomtransformatoren
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Fig. 3. Voor- en zijaanzicht van de stuureenheid. Voor de betekenis van de
cijfers (zie fig. 2). AS. omschakelaar voor milli-ampèremeter 8.

geplaatst. De anode- en schermroosterspanningen, benevens de nega
tieve roosterspanningen worden geleverd door het voedingsgedeelte,
dat tegelijkertijd voor de modulatieversterker dient. Tijdens het
afstemmen kan de schermroosterspanning van de eindbuizen worden
verlaagd door een in de schermroosterleiding opgenomen weerstand
(schakelaar 19).
Het gehele h.f.-gedeelte is in een kast geplaatst, waarvan fig. 5 een
afbeelding geeft, waarin de plaats van de belangrijkste onderdelen is
aangegeven. De koeling vindt plaats door middel van twee ventilatoren.
In de achterdeur van de kast is een luchtfilter aangebracht. Bij uit
vallen van de ventilatoren wordt automatisch de schermrooster
spanning van de eindbuizen van het h.f.-gedeelte en van de modulatie
versterker uitgeschakeld.
Bij telefoniebedrijf en bij toontelegrafie wordt anodemodulatie in
de eindtrap van het h.f.-gedeelte toegepast. Het schema van de modu
latieversterker is in fig. 6 weergegeven. Deze bestaat uit 3 trappen:
LF I, LF II en LF III. In alle trappen wordt een balansschakeling
gebruikt. De eindbuizen zijn van hetzelfde type als die van het h.f.gedeelte. Immers, daar anodemodulatie in de eindtrap wordt toe
gepast, is het vermogen, dat door de modulatieversterker moet worden
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Fig. 4. Schema van de beide laatste trappen van het h.f.-gedeelte. Belangrijkste
onderdelen: 9. versterkbuis; 10. variabele condensator; n. schakelaar; 12. eindbuizen; 13. variometer; 14. vaste condensatoren; 15. spoel met aftakkingen;
16. variometer; 17. antenneverlengspoel; 18. antenneverkortingscondensator;
19. schakelaar: afstemmen -f- bedrijf; 20. antennestroommeter; 21. ampèremeter;
22. ventilator; 23. gloeistroomtransformator; 24. gloeistroomtransformator; A.
ingangsklem; B. vergrendelingsaansluiting koellucht.
geleverd, van dezelfde orde van grootte als het uitgangsvermogen van
het h.f.-gedeelte. Ter vermindering van de distorsie is tegenkoppeling
toegepast.
De schermroosterspanning van de eindtrap en de schermroosteren anodespanningen van de andere trappen kunnen worden inge
schakeld met behulp van een drukknop op de microfoon, zodat,
wanneer niet wordt gesproken, het energieverbruik wordt verminderd.
Met de modulatieversterker is een toongenerator (TG) samen
gebouwd, die bij gebruik van de zender voor toontelegrafie met de
ingang van de modulatieversterker wordt verbonden.
De modulatieversterker is in een kast samengebouwd met het
voedingsgedeelte, waarvan het principeschema in fig. 7 is voorgesteld.
Dit gedeelte bestaat uit 3 gd'jkrichters. De hoogspanningsgelijkrichter,
die een spanning van 2,5 kV kan leveren of desgewenst (tijdens het
afstemmen) 1,75 kV, bevat twee kwikdampgelijkrichtbuizen, type
DCG 4/1000 of 866 A. Voor het leveren van de schermroosterspanningen en van de anodespanningen van de voortrappen dient een
afzonderlijke gelijkrichter met twee kwikdampbuizen van hetzelfde
type. Tenslotte is voor de levering van de negatieve roosterspanningen
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Fig. 5. Voor- en zijaanzicht van het complete h.f.-gedeelte. Voor de betekenis
van de cijfers zie fig. 2 en fig. 4.

een gelijkrichter met een hoogvacuumbuis AZ 50 aanwezig. De beide
gelijkrichters, die de anode- en schermroosterspanningen leveren, zijn
vergrendeld met de negatieve roosterspanning (zie hfdst. VIII). Bij
het wegvallen van de anodespanning van de eindbuizen zijn de schermroosters door een in de schermroosterleiding opgenomen weerstand
voldoende beveiligd. In de kast, waarin de modulatieversterker en het
voedingsgedeelte zijn geplaatst, is eveneens voor de koeling een
ventilator aangebracht.
In fig. 8 is een tekening weergegeven van deze kast, waarin de
plaats van de belangrijkste onderdelen is aangegeven. De gehele
installatie is met gesloten deuren afgebeeld in fig. 9.
De zender kan over een telefoonlijn worden in- en uitgeschakeld
en worden gemoduleerd. De maximale afstand, waarover dit kan
geschieden, bedraagt 10 km. Het principe van deze afstandsbediening
werd reeds in hoofdstuk VIII.F beschreven.
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Fig. 7. Principeschema van het
voedingsgedeelte. Belangrijkste
onderdelen: 37 en 38. voltmeters
(zie ook fig. 8); 39 en 40. vergrendelingsrelais; 41 en 42. relais voor
de afstandsbediening; 43. ventila
tor; G. aansluiting voor afstandsbediening; H. aansluiting voor
vergrendeling; Th. aansluiting
voor een thermostaat (dez'e wordt
hier niet gebruikt).
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Fig. 9. Vooraanzicht van de complete langegolf-communicatiezender Philips
type SZF 235.
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MULTIPLE KORTEGOLF-COMMUNICATIEZENDER MET EEN VERMOGEN VAN 3 kW
PER H.F.-GEDEELTE
Als tweede voorbeeld zullen we een beschrijving geven van een zg.
multiple-zender. Hieronder verstaat men een zendinstallatie, die be
staat uit enkele h.f.-gedeelten en één of meer modulatieversterkers,
die alle door één centraal voedingsgedeelte worden gevoed. De inrichting
kan bv. zodanig zijn, dat alle h.f.-gedeelten gelijktijdig kunnen werken
(op verschillende frequenties). Ieder hiervan is dan op een afzonderlijke
antenne aangesloten. Voor elk van deze h.f.-gedeelten, die een ge
moduleerde draaggolf uitzenden, is dan ook een modulatieversterker
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aanwezig (voor telegrafie is deze niet nodig). Vaak is het niet nodig,
dat alle h.f.-gedeelten gelijktijdig functionneren. Dit is het geval bij
zenders, die overdag en 's nachts op verschillende frequenties werken.
Men kan dan bij overgang op een andere frequentie een ander h.f.gedeelte in bedrijf stellen. Hierbij kan dan natuurlijk worden volstaan
met één modulatieversterker.
Van de hier te beschrijven installatie (Philips type SFZ 221) is het
voedingsgedeelte zodanig ingericht, dat naar behoefte gelijktijdig
kunnen worden ingeschakeld:
a. vier telegrafiezenders, of
b. twee telegrafiezenders en één telefoniezender (met modulatie
versterker), of
c. twee telefoniezenders (ieder met een modulatieversterker).
Een vereenvoudigd principeschema van het onder b. genoemde
geval is voorgesteld in fig. 10. We zien, dat de modulatieversterker
met ieder van de drie zenders kan worden verbonden, zodat iedere
zender desgewenst als telefoniezender kan worden gebruikt. Fig. 11
stelt het principeschema van de installatie voor, wanneer deze is
ingericht voor gelijktijdig gebruik van twee telefoniezenders. Elk van
de modulatieversterkers kan met ieder van de zenders worden ver
bonden, waardoor de bedrijfsreserve wordt vergroot.
Het vermogen, dat door ieder h.f.-gedeelte kan worden geleverd,
bedraagt 3 kW bij telegrafie of 2,5 kW bij telefonie. Ieder h.f.-gedeelte
kan worden afgestemd op een frequentie, liggende tussen 2 en 23 MHz
(golflengte 150^13 m).
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Fig. 10. Overzicht van de Philips-multiple-zendinstallatie SFZ 221, als deze
is ingericht voor drie h.f.-gedeelten, Zlf Z2, Z3, en één modulatieversterker, Mx.
Deze laatste kan desgewenst op ieder van de h.f.-gedeelten worden aangesloten.

a.XI.B 245
Van de h.f.-gedeelten zijn de beide eerste trappen op een afzonderlijk
chassis gebouwd (de zg. stuur eenheid). Het schema van dit gedeelte is
in fig. 12 voorgesteld, terwijl fig. 13 een vóór- en zijaanzicht van dit
chassis weergeeft, waarin de plaats van de belangrijkste onderdelen is
aangegeven. De stuureenheid bestaat uit een kristaloscillator met buis
EBL 21 en een met eenzelfde buis uitgeruste trap voor frequentieverdubbeling. Bij telegrafiebedrijf kan worden geseind in de laatst
genoemde trap door middel van een seinhuis (zie hfdst. VII.C.7),
die in de kathodeleiding van de frequentieverdubbelaar is opgenomen.
Het kristal is geplaatst in een thermostaat. Van de oscillatorbuis zijn
de anode- en schermroosterspanningen gestabiliseerd met een stabilisatorbuis, type 150 C 1. Het vermogen, dat door de stuureenheid
kan worden geleverd, bedraagt 1,5 W.
De andere sectie van het h.f.-gedeelte, waarvan het schema in
fig. 14 is weergegeven, bevat drie trappen. De eerste trap met een
buis PE 06/40 N kan, al naar de gewenste frequentie, als versterker
of wel als frequentieverdubbelaar worden gebruikt. Hierop volgt een
versterktrap met twee in balans geschakelde buizen van hetzelfde type.
De eindtrap bevat eveneens een balansschakeling en wel van twee door
middel van lucht gekoelde buizen 4/1000 A. Bij telefoniebedrijf en
eveneens bij gebruik van de zender voor toontelegrafie wordt in deze
trap anodemodulatie toegepast. Het vermogen, dat kan worden ge
leverd, bedraagt bij telegrafie 3 kW en bij telefonie en toontelegrafie
2,5 kW.
Het complete h.f.-gedeelte is in een kast gebouwd, waarvan fig. 15
een afbeelding geeft. Voor de koeling zijn boven en onder in de kast
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Fig. 11. Overzicht van de Philips-multiple-zendinstallatie SFZ 221 als deze is
ingericht voor twee telefoniezenders. Ieder van de beide modulatieversterkers
M, en Mo kan worden gebruikt bij ieder van de h.f.-gedeelten Zj en Z2.
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Fig. 12. Schema van de stuureenheid, die wordt toegepast in de Philips-multiplezendinstallatie SFZ 221. Belangrijkste onderdelen: 1. oscillatorbuis; 2. buis voor
frequentieverdubbeling; 3. seinhuis; 4. stabilisatorbuis; 5. thermostaat; 6. schake
laar voor de thermostaat; 7. signaallamp; 8 en 9. variabele condensatoren;
10. ampèremeter; 11. gloeistroomtransformator; 12. transformator voor de thermo
staat; SR. aansluiting seinrelais; Th. netaansluiting voor de thermostaat; D. uitgangsklem.

ventilatoren aangebracht. De achterdeur, die natuurlijk van een deurcontact is voorzien, kan niet worden geopend wanneer de hoogspanningsschakelaar niet op ,,aarde" staat (fig. 14 en 15, schakelaar 27). Deze
schakelaar is zodanig geconstrueerd, dat hij alleen kan worden be
diend, wanneer alle andere gelijkspanningen zijn uitgeschakeld, zodat
hij in stroomvoerende toestand niet kan worden omgezet.
Van de modulatieversterker is het schema in fig. 16 weergegeven.
De versterker bestaat uit vier trappen, die alle een balansschakeling
van twee buizen bevatten. In verband met het feit, dat anodemodulatie
in de eindtrap van het h.f.-gedeelte wordt toegepast, zijn in de eindtrap buizen van hetzelfde type gebruikt als in de eindtrap van het
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Fig. 13. Voor- en zijaanzicht van de stuureenheid. Voor de betekenis van de
cijfers zie fig. 12. ASi omschakelaar voor ampèremeter 10.
h.f.-gedeelte. De eindtrap wordt voorafgegaan door een versterktrap
in anodebasisschakeling (zie Deel 2, hfdst. V.A.3 en B.g). Dit is nood
zakelijk in verband met de geringe ingangsweerstand van de eind
buizen, waarin roosterstroom optreedt. De beide eerste trappen zijn
normale versterktrappen. Ter vermindering van de vervorming is
tegenkoppeling toegepast.
De hoogspanningsschakelaar is ook hier zodanig geconstrueerd, dat
deze alleen in stroomloze toestand kan worden in- of uitgeschakeld.
Bediening van deze schakelaar is nl. alleen mogelijk bij uitgeschakelde
schermroosterspanning van de eindbuizen.
Voor toontelegrafie is in de modulatieversterker een toongenerator
(buis 47) ingebouwd, die desgewenst met de ingang van de versterker
!
kan worden verbonden.
Bij telefonie kan men desgewenst de schermroosterspanning van de
eindbuizen en de anode- en schermroosterspanningen van de andere
buizen met behulp van een drukknop op de microfoon inschakelen,
zodat, wanneer niet wordt gesproken, slechts een gering stroom
verbruik optreedt.
In fig. 17 is de kast weergegeven, waarin de modulatieversterker is
ingebouwd. Hierin is tevens de plaats van de belangrijkste onderdelen
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Fig. 15. Voor- en zijaanzicht van het h.f.-gedeelte. Voor de betekenis van de
cijfers 1 t/m 27 zie fig. 12 en 14. 28. schakelaar voor de ventilatoren; AS2. omschakelaar voor ampèremeter 25.
aangegeven, met dezelfde cijfers, waarmede deze in fig. 16 zijn aan
geduid. De achterdeur van de kast kan slechts worden geopend wanneer
alle spanningen boven 250 V zijn uitgeschakeld. Voor de koeling zijn
twee ventilatoren ingebouwd, terwijl in de achterdeur een luchtfilter
is aangebracht.
Het voedingsgedeelte bevat vier gelijkrichters, nl.:
а. Een gelijkrichter met twee buizen AZ 50, die t.o.v. aarde een
negatieve spanning van 120 V bij een stroom van 500 mA kan leveren.
Door deze gelijkrichter wordt in de negatieve roosterspanningen van
de gehele installatie voorzien.
б. Een gelijkrichter, eveneens met twee buizen AZ 50, leverende
250 V, 400 mA. Deze dient voor de voeding van de stuureenheden
en de modulator-voortrappen.
c. Een driefazengelijkrichter met drie buizen DCG 5/5000, die een
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Fig. 17. Voor- en zijaanzicht van de modulatieversterker. Voor de betekenis
van de cijfers, zie fig. 16. AS. omschakelaar voor ampèremeter45; VS. schakelaar
voor de ventilatoren.

spanning van 600 V kan leveren bij een stroom van 1 A gemiddeld,
of 1,75 A continu gedurende een uur. Uit deze gelijkrichter worden
de resterende voortrappen en de schermroosters van de eindbuizen
van de h.f.-gedeelten en de modulatieversterker(s) gevoed.
d. Een driefazengelijkrichter met drie buizen type 673, leverende
een spanning van 3,5 kV bij een stroom van 3,5 A gemiddeld, of 6 A
continu gedurende een uur, voor de anodevoeding van de eindbuizen
van de h.f. gedeelten en de modulatieversterker(s).
Natuurlijk zijn de nodige vergrendelingen aangebracht, zoals die in
hoofdstuk VIII.B en IX.I werden beschreven. Het voedingsgedeelte
is ingebouwd in twee kasten, waarvan fig. 18 een afbeelding geeft.
Alleen de hoogspanningstransformator voor de hierboven onder d.
genoemde gelijkrichter is niet in deze kasten ondergebracht en moet
afzonderlijk worden opgesteld, bv. achter de installatie of in een
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kelder. In het bovenste gedeelte van iedere kast zijn ventilatoren aan
gebracht. De lucht wordt aangezogen via luchtfilters, die in de achter
deuren van de kasten zijn aangebracht.
Elke zendereenheid kan desgewenst op afstand worden in- en uit
geschakeld, wat voor het bedrijf van een multiple-zender van veel
betekenis is.
1248
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Fig. 18. Vooraanzicht van het voedingsgedeelte.

XII. ENKELE COMMUNICATIEPROBLEMEN

In dit hoofdstuk zullen enkele problemen worden behandeld, die met
het uitzenden en ontvangen van berichten samenhangen. Terwijl de
radio-omroep zodanig is ingericht, dat een station berichten uitzendt,
die op vele plaatsen kunnen worden ontvangen en waarop geen direct
antwoord wordt verwacht, is dit bij zg. communicatiesystemen anders.
Hier is elk station uitgerust met een zender en een ontvanger en kan
dus op de ontvangen berichten direct antwoord worden gegeven.
De eenvoudigste vorm van verkeer tussen twee stations is in fig. i
voorgesteld. De zender van station A en de ontvanger van station B
zijn ingesteld op de frequentie flt terwijl de zender van station B
en de ontvanger van station A op de frequentie /2 zijn afgestemd. Ge
durende het zenden van een station wordt de tot dit station behorende
ontvanger uitgeschakeld, terwijl gedurende het ontvangen de zender
uitgeschakeld wordt. Dit vindt plaats door middel van een zend
ontvangschakelaar (zie hfdst. VIII). Bij de hier beschreven methode,
die als simplex-verkeer wordt aangeduid, is het voor de stations niet
mogelijk, elkaar „in de rede te vallen". Hierdoor kan een belangrijk
tijdverlies bij de uitwisseling van berichten ontstaan, omdat men bij
storingen of verminkte berichten telkens moet wachten tot het andere
station op ontvangst overgaat.
Het grote voordeel van het simplex-verkeer is gelegen in de eenvoud
van de apparatuur. De ontvanger behoeft niet te worden afgeschermd,
zelfs niet wanneer de zender en de ontvanger naast elkaar zijn opgesteld;
immers gedurende de ontvangst is de eigen zender uitgeschakeld. Bij kleine
installaties kan het ook nog van belang zijn, dat, doordat de zender en de
ontvanger nooit gelijktijdig zijn ingeschakeld, het opgenomen vermogen
gering blijft. Weliswaar moeten de gloeidraden van zender en ontvanger
continu ingeschakeld blijven, doch het vermogen, benodigd voor de gloèidraden, is steeds gering t.o.v. het totale opgenomen vermogen. Tijdens
het wachten op een oproep kunnen desgewenst de gloeidraden van de
zender toch worden uitgeschakeld. De zend-ontvangschakelaar is dan
meestal gecombineerd met een andere schakelaar tot een schakelaar
met vier standen, nL: uit, luisteren (wachten), ontvangen, zenden.
Het is ook mogelijk, bij simplexstation A
station B
verkeer de beide stations op dezelf
de golflengte te laten werken. Bij
grote zenders bestaat dan echter het
gevaar, dat de ingangskring van de
ontvanger wordt beschadigd. Im
mers deze kring is dan afgestemd op
Fig. i. Voorstelling van simplex-verkeer de frequentie van de eigen zender
op twee frequenties. Za> Zb* zenders;
en ook bij uitgeschakelde ontvanger
Oa, Ob. ontvangers.
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kan hierin een ontoelaatbare spanning worden geïnduceerd. Men
schakelt in dit geval vaak een neonbuisje parallel met deze ingangskring, welk buisje bij het ontstaan van een hoge spanning op de kring
geleidend wordt, dus de kring sterk dempt.
De tegenstelling van het simplex-verkeer wordt gevormd door het
duplex-vzrkeer. Hierbij blijven de zenders en ontvangers continu
in geschakeld. Natuurlijk moet dan worden gewerkt op twee ver
schillende frequenties; deze mogen niet te dicht bij elkaar liggen om
te voorkomen, dat de ontvangers door de tot het eigen station behorende
zender worden gestoord. Bij duplex-verkeer kan in den regel een grotere
snelheid in de berichtenuitwisseling worden bereikt, omdat de stations
elkaar „in de rede kunnen vallen", dus elkaar direct op onduidelijke
of verminkte gedeelten attent kunnen maken. Een eventuele herhaling
van een geheel bericht wordt hierdoor overbodig. Duplexverkeer wordt
vooral gebezigd bij telegrafieverbindingen, die zeer druk bezet zijn
en bij telefonieverbindingen, waarbij telefoonabonné's aan de radio
verbinding worden aangesloten.
Een compromis tussen simplex- en duplexverkeer wordt gevormd
door een methode, waarbij de ontvanger wel continu ingeschakeld
blijft, doch waarbij deze ontvanger, tijdens het zenden van het eigen
station, automatisch ongevoelig wordt gemaakt. Na het uitzenden van
ieder seinteken dient dan de ontvanger zeer snel zijn gevoeligheid
weer te herkrijgen, zodat het toch voor het andere station mogelijk is,
om desgewenst „in de rede te vallen". Dit laatste is dus alleen mogelijk
tijdens de seinpauzen. Men duidt deze methode wel aan als „break-in"verkeer.
Het gevoelig en ongevoelig maken van de ontvanger kan op een
betrekkelijk eenvoudige manier geschieden, nl. door aan een op de
zendfrequentie afgestemde kring K (zie fig. 2) een diode aan te sluiten
en de gelijkspanning, die met behulp hiervan wordt verkregen, naar
de ontvanger te voeren en aan de
roosters van een of meer h.f.
&
m.f.- of l.f.-buizen aan te sluiten.
o
(Dit is dus een soort automatische
g 7‘
sterkteregeling.)
--rULr
Bij telefoniebedrijf in duplex
en ook in zekere mate
verkeer
Hlbij „break-in"-verkeer schuilt
steeds het gevaar voor het zg.
rondzingen. Bij luidspreker-ontvangst en bij gebruik van een
normale microfoon kunnen nl. de
Fig. 2. Schakeling voor regeling van signalen van de eigen zender
de gevoeligheid van de ontvanger in via de luidspreker de microfoon
afhankelijkheid van het al of niet inge bereiken. Er ontstaat zodoende
schakeld zijn van de zender. K. op de
zendfrequentie afgestemde kring; D. een acoustische terugkoppeling tus
diode; B„ B2. buizen in de ontvanger. sen de zender en de ontvanger van
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één station. Ook kan rondzingen ontstaan over de gehele verbinding,
nl. (zie fig. 1): Za—>Ob—>Zb—>Oa—>Za enz. Om dit onaangename
verschijnsel te elimineren moeten de microfoon en de luidspreker
acoustisch van elkaar worden afgeschermd.
Wanneer „break-in"-telefonie op één golflengte moet geschieden,
is het noodzakelijk, tijdens de ontvangperioden de zenderdraaggolf
uit te schakelen om te voorkomen, dat de ontvangst door deze sterke
draaggolf onmogelijk wordt. Dit kan op twee verschillende manieren
gebeuren. De eerste methode bestaat uit een regeling van de draaggolfamplitude in afhankelijkheid van de sterkte van de modulerende
l.f.-spanning. Bij toenemende amplitude van deze l.f.-spanning wordt
dus de draaggolf sterker, zodat de modulatiediepte ongeveer constant
blijft (zie hfdst. III, fig. 30). Dit systeem heeft het ernstige nadeel,
dat, aangezien de sterkte van de draaggolf voortdurend varieert, ont
vangst met automatische sterkteregeling niet mogelijk is. Deze methode
wordt daarom zelden toegepast. De tweede methode bestaat in het
inschakelen van de draaggolf wanneer de modulerende l.f.-spanning
een bepaalde waarde overschrijdt. Hierbij blijft dan de draaggolfamplitude boven een zekere drempelwaarde van de modulerende span
ning constant. Ontvangst met automatische sterkteregeling is bij dit
systeem dus mogelijk. De inrichting voor het automatisch in- en uit
schakelen van de draaggolf en het op ongevoelig en gevoelig instellen
van de ontvanger wordt genoemd „ Vodas” (Voice operated device antisinging).
De primitiefste manier om de zenderdraaggolf in en uit te schakelen
in afhankelijkheid van de modulerende spanning is de toepassing van
een relais, dat in werking treedt, zodra een bepaalde amplitude van de
modulerende spanning wordt overschreden. Dit relais kan bv. in de
schermroosterleiding van een der buizen in het h.f.-gedeelte van de
zender worden opgenomen. Het nadeel van deze methode is, dat een
dergelijk relais plotseling opkomt en afvalt en dus de draaggolf telkens
met een scherpe impuls inzet, resp. uitvalt, waardoor de ontvangst
wordt bemoeilijkt. Ondanks dit nadeel wordt deze methode in kleine
eenvoudige zenders wel toegepast. De moeilijkheid bij de bewerk
stelliging van een rustige ontvangst ligt dus in de snelle, doch niet
impulsieve in- en uitschakeling van de draaggolf. Het principe van een
schakeling, die aan deze eisen voldoet, is in fig. 3 voorgesteld. De modu
lerende spanning wordt, behalve aan de modulator, toegevoerd aan
een begrenzer. Dit is een buis, die zodanig is ingesteld, dat de afgegeven
wisselspanning vrijwel onafhankelijk is van de roosterwisselspanning,
mits deze laatste een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Dergelijke
begrenzers worden veel gebruikt in ontvangtoestellen voor frequentiemodulatie (zie deel 3, hfdst. V.b.). De door deze begrenzer geleverde
wisselspanning wordt aan een diode D toegevoerd, die zodanig is
geschakeld, dat t.o.v. aarde een positieve gelijkspanning wordt ver
kregen. Deze gelijkspanning wordt nu aan het rooster van een buis
Bx gelegd, die normaal een zo grote negatieve roosterspanning Vg
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Fig. 3. Schakeling voor in- en uitschakeling van de zender in afhankelijkheid
van de sterkte van de modulerende spanning. Begr. begrenzer; LF. modulerende
spanning; Mod. aansluiting modulatieversterker; D. diode; Bj. schakelbuis; B2.
buis uit het h.f.-gedeelte van de zender.
heeft, dat geen anodestroom vloeit. De buis wordt door de genoemde
positieve gelijkspanning dus „geopend". Deze buis is nu in serie ge
schakeld met een der buizen van het h.f.-gedeelte, B2. Als geen, of
slechts een zeer kleine l.f.-spanning aan de modulator wordt toege
voerd, krijgt dus de laatstgenoemde buis geen anodespanning en wordt
door de zender geen draaggolf uitgezonden. Zodra echter de amplitude
van de l.f.-spanning een bepaalde waarde overschrijdt, wordt het h.f.gedeelte van de zender werkzaam en bij verder aangroeien van de l.f.spanning treedt hierin door de werking van de begrenzer geen ver
andering meer op.
De regeling van de gevoeligheid van de ontvanger kan geschieden
op de wijze, die hierboven aan de hand van fig. 2 reeds werd beschreven.
Dikwijls is het om het gevaar voor rondzingen te elimineren voldoende
om alleen de zender met de „vodas"-apparatuur in te richten en de
ontvanger constant op de grootste gevoeligheid ingesteld te laten.
Met name. is dit het geval bij duplex-verkeer op twee verschillende
golflengten.
Bij radio-telefoniebedrijf moet het personeel steeds erop letten,
dat de maximaal toelaatbare modulatiediepte niet wordt overschreden
en dat deze bv. door te zacht spreken niet te klein wordt. Om deze
taak te verlichten worden vaak l.f.-versterkers gebruikt, die zijn voor
zien van een automatische sterkteregeling. Men noemt dit wel „ Vogad"versterkers (Voice operated gain adjustment device).
Tussen de telefoonlijn en de zender wordt meestal ook nog een laagdoorlatend filter geschakeld, dat frequenties boven ongeveer 3000 Hz
niet doorlaat. Voor de verstaanbaarheid zijn nl. deze frequenties nauwe
lijks nodig, terwijl zij eventueel aanleiding kunnen geven tot storing
van op andere frequenties werkende verbindingen.

XIII.

HET BEPROEVEN VAN ZENDERS

Het spreekt vanzelf; dat een zender moet worden gekeurd en beproefd
voordat hij de fabriek verlaat. Dit geeft zekerheid, zowel voor de fabriek
als voor de afnemer, dat de zender voldoet aan de vooraf overeenge
komen eisen.
Wanneer een zender de bèproevingsafdeling binnenkomt wordt door
gaans eerst de bedrading gecontroleerd aan de hand van het principeschema. Tevens wordt nagegaan of de mechanische stevigheid aan de
eisen voldoet, d.w.z. of alle onderdelen stevig zijn bevestigd, zodat
het geheel met goed gevolg het transport en alle tijdens het bedrijf
optredende trillingen kan doorstaan. Tegelijkertijd wordt de afwerking
beoordeeld, nl. de logische samenstelling en uitvoering van de zg.
„draadbomen", handige plaatsing van de onderdelen en de verdere
afwerking van het geheel. Aangenomen kan worden, dat de verschil
lende onderdelen, zoals transformatoren, smoorspoelen en conden
satoren, vóór het plaatsen in de zender zijn onderzocht op kwaliteit
en betrouwbaarheid.
De eigenlijke beproeving van de zender begint doorgaans met de
verschillende voedingsbronnen, die successievelijk worden onderzocht
en in werking gesteld. Zijn deze in orde bevonden, dan wordt trap voor
trap het h.f.-gedeelte van de zender ingeschakeld, waarbij natuurlijk
wordt begonnen met de oscillatortrap. Wanneer het een zender betreft,
waarvan de kringen een bepaald frequentiebereik dienen te bestrijken,
dient dit gehele bereik te worden onderzocht. Is de oscillator ingericht
voor gebruik met een kwartskristal, dan zou men voor dit onderzoek een
zeer groot aantal kristallen nodig hebben. Dit is natuurlijk ondoenlijk
en om deze reden wordt vaak bij de beproeving het kristal vervangen
door een trillingskring, waartoe men dan meestal een absorptiegolfmeter gebruikt (zie Deel 7, hfdst. VI.B.). De serieschakeling van een
parallelkring (golfmeter) met een condensator Ct met kleine capa
citeit (zie fig. 1) vertoont nl. een impedantie, die, evenals die van een
kristal, bij twee naburige frequenties nul en oneindig groot wordt
(serie- en parallelresonantie). Is C\ « C2, dan kan dit geheel dus een
kristal vervangen, waarbij de ijkkromme van de golfmeter nuttige dien
sten kan bewijzen bij het vaststellen van de frequentie.
De beproeving van de oscillator gaat nu als volgt.
-Lc
De als kristal fungerende golfmeter wordt op een
bepaalde frequentie ingesteld. Vervolgens wordt
de in de anodeketen van de oscillatorbuis opgenomen jg
C2
O
Fig. 1. Een trillingskring (golfmeter) aangesloten via een (P
kleine condensator Cl heeft een impedantie, die veel op die
•van een kristal gelijkt indien C, << C2.

r3*
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trillingskring verstemd totdat een vermindering van de anodestroom
aanduidt, dat oscilleren optreedt. Op deze wijze kan bij vele verschil
lende frequenties de stand van het variabele element in de anodekring
worden vastgesteld en hiervan een ijkkromme worden getekend.
De grootte van de door de oscillator geleverde spanning is in eerste
instantie meestal niet van zeer veel belang; deze kan nl. steeds met
behulp van de schermrooster- of anodespanning van de oscillatorbuis
worden gevarieerd. Wel is van belang, dat de oscillatorspanning over
het gehele frequentiebereik zo constant mogelijk is, omdat dit de in
stelling van de volgende buis vergemakkelijkt. In de regel dient nl.
deze buis zodanig te worden ingesteld, dat geen roosterstroom vloeit
(zie hfdst. IX.B.4). De grootte van de benodigde oscillatorspanning hangt
af van het in de tweede trap gebezigde huistype en van het vermogen,
dat door deze buis moet worden geleverd. Dit vermogen is het stuurvermogen, dat voor de derde trap nodig is en kan in de gegevens van
de in deze trap gebruikte buis worden gevonden. Hierbij dient men
echter met ongeveer 10 % verlies in de kringen en koppelelementen
te rekenen; ook moet een zekere veiligheidsmarge in acht worden
genomen, omdat bij een minder juiste instelling van de zender de ver
schillende trappen niet onder de gunstigste condities werken.
Het afstemmen van de verschillende kringen geschiedt zodanig,
dat de anodestroom van de voorafgaande buis een minimum vertoont.
Ook van deze kringen kan dan een ijkkromme worden opgenomen.
Zoals reeds in hoofdstuk VIII.C werd vermeld, dient, zolang de kringen
in de eindtrap nog niet op de juiste frequentie zijn ingesteld, de anodedissipatie van de eindbuis te worden verminderd om overbelasting
hiervan te voorkomen.
Zendertrappen, die met triodes zijn uitgerust, zijn steeds voorzien
van neutrodynisering (zie hfdst. VIII.C). Is deze niet juist ingesteld,
dan treedt veelal oscilleren van de desbetreffende zendertrap op. In
sommige gevallen, nl. wanneer het oscilleren vrij zwak is, wordt dit
niet direct opgemerkt, doch komt dit pas later tot uiting in een te grote
vervorming in de modulatie. De instelling van de neutrodynisering kan
zodanig geschieden, dat op de desbetreffende buis geen anodespanning
wordt gezet. Bij juiste afregeling van de neutrodynisering mag dan geen
h.f.-spanning op de anodekring optreden. Tevens mag bij het ver
stemmen van de anodekring de roosterstroom van de-buis niet veran
deren. Als verdere controle op de juiste instelling van de neutrody
nisering kan men bij uitgeschakelde roosterwisselspanning de anode
spanning inschakelen en deze opvoeren tot de hoogste waarde, die in
verband met de toelaatbare anodedissipatie kan worden toegelaten.
Is de neutrodynisering correct, dan mag geen oscilleren optreden.
Dit oscilleren uit zich in het optreden van roosterstroom en treedt
gemakkelijker op, naarmate de negatieve roosterspanning van de buis
geringer is. Om deze reden wordt de proef gedaan met een zo gering
mogelijke negatieve roosterspanning. Een verdere aanwijzing op een
juiste instelling van de neutrodynisering is nog, dat in bedrijf tijdens
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het afstemmen van de anodekring de roosterstroom een
vertonen op hetzelfde moment, waarop de anodestroo^mi^imad^s!
Het vermogen, dat door een zender wordt geleverd, kan worden
gemeten door aan de uitgangsklemmen een inductievrije weerstand
aan te sluiten met een waarde, die gelijk is aan de ingangsweerstand
van de antennekabel. Wordt hiervoor een met water gekoelde weer
stand genomen, dan kan uit de temperatuurverhoging van het door
stromende koelwater het gevraagde vermogen worden berekend. Vloeit
langs de kunstantenne L liter water per minuut en is de temperatuur
verhoging van dit water T graden Celsius, dan voert het koelwater
zo X T
kcal/sec af. Daar 1 kcal/sec gelijk is aan 4,18 kW is het door
60

de zender geleverde vermogen
Lx T
W — 4,18 X
0,07 X Lx T kW.
60
Hierbij zijn warmtestralingsverliezen verwaarloosd, wat geoorloofd is,
indien er voor wordt gezorgd, dat de begintemperatuur van het koel
water even ver onder de omgevingstemperatuur ligt als de eindtemperatuur er boven ligt.
Als slot van de béproeving van het h.f.-gedeelte wordt doorgaans met
vol vermogen op enkele frequenties gewerkt, waarbij het door de
zender afgegeven vermogen en het uit het net opgenomen vermogen
worden gecontroleerd.
De beproeving van de modulatieversterker begint natuurlijk ook
met het nagaan van de bedrading en de afwerking, benevens een
controle van de voedingsspanningen. Vervolgens worden de buizen
in de versterker geplaatst en een toongenerator aan de ingangsklemmen
aangesloten. Door nu aan deze klemmen een zekere signaalspanning toe
te voeren en de op de roosters van de verschillende buizen optredende
spanningen te meten kan worden nagegaan, of de versterking van iedere
trap de bij het ontwerp vastgestelde waarde heeft. In de regel wordt
bij deze metingen de hoogspanning nog niet ingeschakeld, zodat de
eind trap nog niet werkzaam is. Na het inschakelen van de hoog
spanning wordt allereerst nagegaan, of de eindtrap vrij is van oscilleren.
Daar het hier een l.f.-versterker betreft, kan eventueel oscilleren
gemakkelijk worden onderdrukt door in de roosterleidingen weer
standen op te nemen (zie hfdst. III, fig. 12). Bij deze experimenten
wordt de tegenkoppeling onderbroken; hierna wordt deze weer aan
gebracht.
De optredende bromspanning kan worden gecontroleerd door aan
de afluisterwikkeling op de uitgangstransformator een kathodestraaloscilloscoop aan te sluiten. Met behulp van de hiervoor aangebrachte
potentiometers kan de bromspanning tot een minimum worden
gereduceerd.
18
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Men kan nu de gehele zender in bedrijf stellen en de modulatiediepte en distorsie controleren. Voor de bepaling van de modulatiediepte
kan de grafiek van het gemoduleerde uitgangssignaal op een kathodestraaloscilloscoop zichtbaar worden gemaakt. Ook kan men een modulatiedieptemeter gebruiken, zoals is beschreven in Deel 7b, hoofd
stuk VIII.C. Voor de bepaling van de distorsie wordt het uitgezonden
signaal ontvangen op een primitieve „ontvanger", die bestaat uit een
trillingskring, waaraan een diode is aangesloten. Vereist is hierbij, dat
de signaalspanning op deze diode zo groot is, dat de detectie als liniair
kan worden beschouwd (zie Deel 3, hfdst. IV.C). De distorsie in de
hiermede verkregen l.f.-wisselspanning kan dan met behulp van een
analysator worden vastgesteld (zie Deel 7, hfdst. VII). Door de fre
quentie van de aan de modulatieversterker toegevoerde spanning te
variëren en tevens de modulatiediepte na te gaan, kan worden vast
gesteld, of de amplitudekarakteristiek een voldoend vlak verloop heeft.
Wanneer een te grote vervorming wordt gemeten kan men, door het
na detectie verkregen l.f.-signaal aan een kathodestraaloscilloscoop toe
te voeren, vaak al een aanwijzing verkrijgen omtrent de vermoe
delijke oorzaak. Een sterke afplatting van de toppen wijst op overbe
lasting van een der buizen in de modulatieversterker. Zijn de toppen
niet sterk afgeplat, dan kan een onvoldoende grootte van de wissel
spanning op het rooster van de eindbuis van het h.f.-gedeelte de oor
zaak zijn. Ook kan de tegenkoppeling in de modulatieversterker on
voldoende zijn. In dit laatste geval wordt tevens een te grote verster
king gemeten. Ook een onbevredigend verloop van de amplitude
karakteristiek kan worden veroorzaakt door de tegenkoppeling in de
modulatieversterker (zie Deel 2, hfdst. V.B.7).
Met behulp van een aan een detector aangesloten kathodestraal
oscilloscoop kan ook de brom worden gecontroleerd. Is deze te sterk,
dan kan vaak uit de frequentie al een conclusie worden getrokken
omtrent de vermoedelijke oorzaak. Een bromspanning van 50 Hz
ontstaat meestal door een defecte gelijkrichtbuis in een meerfasengelijkrichter, door een onjuiste instelling van potentiometers, die ter
compensatie van de brom zijn aangebracht, of door magnetische in
ductie; een spanning met een frequentie van 100 Hz ontstaat door de
wisselstroomvoeding van gloeidraden, terwijl een bromspanning met
een frequentie van 150 Hz zijn oorzaak kan vinden in een onvoldoende
afvlakking van de uit een driefasengelijkrichter verkregen spanning.
Het meten van het gehalte aan hogere harmonischen van de uit
gezonden draaggolf is steeds een moeilijke aangelegenheid. De eisen,
die door het C.C.I.R. hieraan worden gesteld, zijn, dat de sterkte van
een ongewenst signaal ten hoogste io-4 maal dat van het gewenste
signaal mag bedragen, met dien verstande, dat dit ongewenste signaal
nooit met een vermogen groter dan 200 mW mag worden uitgestraald.
Een meetmethode wordt door het C.C.I.R. niet aangegeven. De moei
lijkheid bij deze meting is, dat de stralingseigenschappen van een
antenne voor de draaggolf en de harmonischen niet gelijk zijn, zodat
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de meting van de veldsterkte voor de draaggolf en een harmonische
op enige afstand van de antenne nog geen uitsluitsel geeft omtrent
het op deze frequenties uitgestraalde vermogen. Een methode, die
waarschijnlijk de meest betrouwbare resultaten oplevert, is de volgende.
De zender wordt aan de antenne aangesloten en normaal in werking
gesteld. Op enige afstand wordt met behulp van een veldsterktemeter
de veldsterkte voor de draaggolf en de harmonischen bepaald. (De
afstand van de veldsterktemeter tot de zender mag niet te klein zijn om
te voorkomen, dat men de directe straling van de zender meet.) Ver
volgens wordt de zender uitgeschakeld en een hulpzender aan de
antenne aangesloten, welke achtereenvolgens wordt afgestemd op de
draaggolf en de harmonischen, die met behulp van de veldsterktemeter
werden gemeten. Het vermogen van deze hulpzender wordt nu zodanig
ingesteld, dat de veldsterktemeter weer dezelfde waarden aanwijst als
eerst het geval was. Het vermogen van de hulpzender bij de verschil
lende frequenties kan nu worden bepaald met behulp van een kunstantenne (met water gekoelde weerstand, zie boven). Deze metingen
kunnen dus niet in de fabriek worden uitgevoerd, doch ter plaatse van
bestemming.

b* Antennes

i

I. INLEIDING

In Deel 2, hfdst. IX, werd een beschrijving gegeven van de eigen
schappen van electromagnetische wisselvelden. We zagen hier, dat
dergelijke velden kunnen worden beschreven door twee vectoren, die
de electrische veldsterkte (E) en de magnetische veldsterkte (H) naar
grootte en richting aangeven. In het meer speciaal behandelde geval
van de vlakke lopende golf staan deze vectoren loodrecht op elkaar,
terwijl hun verhouding is
E/H = 120 tc = 377 Q,

(1)

waarbij E in volt per meter en H in ampère per meter is uitgedrukt.
Zowel de electrische als de magnetische veldsterkte varieert periodiek,
waarbij de fase van deze „trillingen” niet alleen als functie van de
tijd, doch ook als functie van de plaats wisselt; hierdoor ontstaat het
beeld van de „lopende” golf (fig. 1).1 De vergelijkingen, waaraan
B en H voldoen, luiden
E = E0sin[x — et);
2 TC

H = H0 sin -j- (x — c t).

(2)

(3)

Hierin zijn E0 en H0 de amplituden resp. van de electrische en de
magnetische veldsterkte, A de golflengte, x de coördinaat in de voortplantingsrichting, c de lichtsnelheid en t de tijd. Uit deze verge
lijkingen volgt, dat de golf zich in de x-richting voortplant met de licht
snelheid. (Dit geldt echter slechts, wanneer de golven zich in lucht of
in het luchtledige voortplanten, waarvoor de relatieve permeabiliteit
/tr en diëlectrische con
stante eT één is. In andere
stoffen is de voortplantings
snelheid een factor Vf*r£T
kleiner.)
Zoals in Deel 1 werd ver
meld, is voor het tot stand
1 Men lette er echter op, dat
datgene, wat zich hierbij voort
beweegt, uitsluitend het beeld
van de golf is. Er bewegen
zich geen. deeltjes, zoals de
electronen in een electrische
wisselstroom.

Fig. 1. Perspectivische voorstelling van de
electrische veldsterkte E en de magnetische
veldsterkte H in een electromagnetisch
wisselveld, dat de vorm heeft van een vlakke
lopende golf. De voortplantingsrichting is
aangegeven met x. De amplituden van E en
H zijn E0 en H0.
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komen van een electrisch, zowel als van een magnetisch veld een
bepaalde energie nodig. Deze energie is a.h.w. in deze velden aanwezig
en kan op verschillende manieren weer hieraan worden onttrokken.
Ook een vlakke lopende golf „bevat" dus een bepaalde energie; men
kan deze uitdrukken in wattsecunde per m3. Op plaatsen, waar E en H
groot zijn, is een grote hoeveelheid energie aanwezig, terwijl op plaatsen,
waar E en H kleiner of nul zijn, het veld een kleinere hoeveelheid of
geen energie bevat. Wanneer zich nu in een bepaalde ruimte een
lopende golf voortbeweegt, verplaatst zich dus ook deze energie. Men
kan nu de hoeveelheid energie berekenen, die zich in een bepaalde
tijd, bv. i sec, in een lopende golf voortplant door een oppervlak van
bv. i m2, loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf. Voor dit
vermogen vindt men
W = £eff i/eff watt/m2,
(4)
waarin £eff en #eff de effectieve waarden van de electrische en mag
netische veldsterkte ter plaatse zijn.
De overdracht van signalen in de radiotechniek vindt nu zodanig
plaats, dat door middel van een zendantenne electromagnetische golven
worden opgewekt in de omringende ruimte. Op grote afstand van de
antenne hebben deze golven steeds het karakter van een vlakke lopende
golf. Door middel van een ontvangantenne wordt nu een bepaald ver
mogen aan de lopende golf onttrokken en via een transmissieleiding
aan een ontvangtoestel toegevoerd.
Reeds in Deel 3 werd het een en ander medegedeeld over antennes
voor „normale" ontvangtoestellen. Thans zullen we het antenneprobleem meer algemeen beschouwen, dus zowel zend- als ontvangantennes behandelen.
Het spreekt wel vanzelf, dat men een zendantenne liefst zodanig
construeert, dat de veldsterkte in de opgewekte lopende golven zo
groot mogelijk is, terwijl men de ontvangantenne een zodanige vorm
en opstelling tracht te geven, dat een zo groot mogelijk deel van de
energie aan de lopende golf wordt onttrokken. Om practische redenen
is men echter vaak verplicht van dit ideaal af te wijken. We zullen
in het volgende zien, dat de eigenschappen, die een antenne tot een
goede zendantenne maken, deze tevens geschikt doen zijn voor ontvang
antenne. We zullen dan ook zeer vaak zend- en ontvangantennes
gelijktijdig behandelen.
In de practijk worden antennes van zeer verschillende constructies
gebruikt, afhankelijk van de golflengte, waarop de over te dragen
signalen worden uitgezonden en ontvangen. In het lange- en middengolfgebied is het practisch alleen mogelijk om antennes te construeren,
die veel kleiner, of hoogstens van dezelfde grootte-orde zijn als de
golflengte. Bij kleinere golflengten daarentegen kunnen antennes of
antennecombinaties worden toegepast, die vele malen groter zijn dan
de golflengte. Hierdoor heeft men de mogelijkheid om de uitstraling
van energie zodanig te beïnvloeden, dat deze hoofdzakelijk in één of
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meer gewenste richtingen plaats heeft. Electromagnetische golven met
een zeer korte golflengte (bv. enkele centimeters) gelijken in ver
schillende opzichten op het licht (dat immers ook door electro
magnetische golven wordt gevormd); er kunnen dan ook om deze
golven in bepaalde richtingen uit te zenden of te concentreren middelen
worden gebruikt, die veel gelijken op de hiertoe bij licht toegepaste
methoden (bv. reflectors en lenzen).
Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de meest gebruike
lijke antennes, zullen we eerst enige algemene beschouwingen geven
over de uitstraling van energie door geleiders, waarin een wisselstroom
vloeit.

II. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
OVER ANTENNES

i. Het stralingsveld van een zeer korte rechte
stroomgeleider
In fig. i is een rechte geleidende draad voorgesteld, die we ons
voorlopig als vrij zwevend in de ruimte zullen voorstellen. Verder
zullen we aannemen, dat in deze draad een wisselstroom vloeit met
een zodanige frequentie, dat de hierbij behorende golflengte, A, groot
is t.o.v. de lengte dl van de draad. (Natuurlijk kan een dergelijke
stroomvoerende geleider niet op zichzelf bestaan, daar steeds toevoerdraden voor de stroom nodig zijn. We laten echter voorlopig buiten
beschouwing op welke wijze de stroom wordt toegevoerd.)
Uit de natuurkunde is reeds bekend, dat zich om een stroomvoerende
draad een magnetisch veld vormt, waarbij de krachtlijnen de vorm
hebben van cirkels, waarvan het vlak loodrecht op de geleider staat.
Bij een wisselstroom zal dit veld gedurende iedere periode tweemaal
worden gevormd (in tegengestelde richting) en weer verdwijnen. Theo
retisch omvat dit veld de gehele oneindige ruimte; daar echter de
veldsterkte met toenemende afstand afneemt, is er een bepaald gebied,
waarbuiten het veld zo zwak is, dat het kan worden verwaarloosd.
Voor de vorming van het magnetische veld is telkens een bepaalde
hoeveelheid energie nodig, die door de in de geleider vloeiende stroom
wordt geleverd. Het is nu het eenvoudigst om zich voor te stellen, dat
telkenmale, wanneer het veld weer zwakker wordt en tenslotte ver
dwijnt, deze energie weer aan de ge
leider wordt teruggeleverd. (Het ver
dwijnende veld induceert hierin een
spanning.) Inderdaad is in zeer vele
practische gevallen deze aanname slechts
weinig verschillend van de werkelijk
heid. Een nauwkeurige berekening, ge
Fig. i. Voorstelling van de baseerd op de vergelijkingen van Max
electrische veldsterkte E2 en de well, toont echter aan, dat deze voor
magnetische veldsterkte H2 in stelling toch niet juist is. Men kan het
het stralingsveld van een vrij
in de ruimte opgestelde ge veld in twee gedeelten verdelen, waar
leider, waarvan de lengte dl van het eerste inderdaad aan de hier
klein is t.o.v. de golflengte van boven gegeven voorstelling voldoet. De
de uitgestraalde electromagneti- voor de opbouw van dit gedeelte van
sche golven. Bij het rechtse teken het veld gebruikte energie wordt dus
is de vector H2 naar achteren
gericht en bij het linkse teken tweemaal per periode weer aan de ge
leider teruggeleverd. Men noemt dit
naar voren.
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gedeelte het quasi-stationnaire veld. Bij het andere deel, het zg. stralings
veld, is dit echter niet het geval. De energie, die voor de opbouw van
dit gedeelte van het veld wordt gebruikt, keert niet periodiek in de
geleidende draad terug, doch wordt in de omgevende ruimte „uit
gestraald". Gedurende iedere halve periode gaat dus een deel van de
door de wisselstroom aan het omringende veld toegevoerde energie
voor de geleider „verloren". Het feit, dat voor zeer vele physische
verschijnselen met dit stralingsveld geen rekening wordt gehouden
en uitsluitend met het quasi-stationnaire gedeelte van het veld wordt
gerekend, vindt zijn oorsprong hierin, dat in de onmiddellijke nabij
heid van een wisselstroomvoerende geleider het quasi-stationnaire
veld sterk overweegt. Daar bij toenemende afstand tot de geleider het
quasi-stationnaire gedeelte van het veld sneller afneemt dan het
stralingsveld, overheerst op grotere afstand het laatstgenoemde deel.
Dit is het geval op afstanden, die groter zijn dan enkele golflengten
en hieruit zien we onmiddellijk, dat bv. in de sterkstroomtechniek met
het stralingsveld geen rekening behoeft te worden gehouden. Immers
bij een frequentie van 50 Hz is de hiermede overeenkomende golf
lengte 6000 km. Binnen deze afstand kan dus het stralingsveld t.o.v.
het quasi-stationnaire veld worden verwaarloosd en het komt in de
sterkstroomtechniek natuurlijk nooit voor, dat de inducerende werking
van leidingen op dergelijke grote afstanden behoeft te worden be
schouwd. In de radiotechniek daarentegen, waar met veel hogere
frequenties wordt gewerkt, is steeds de afstand tussen zendantenne en
ontvangantenne vele malen groter dan de golflengte. Ter plaatse van
de ontvangantenne zal dus van het door de zendantenne opgewekte
veld het quasi-stationnaire deel t.o.v. het stralingsveld kunnen worden
verwaarloosd. (Dit sluit natuurlijk niet uit, dat ook dit laatste deel
zeer zwak kan zijn.)
Voor de beide delen, waarin we het magnetische veld van de in
fig. 1 voorgestelde korte geleidende draad volgens het bovenstaande
hebben verdeeld, kunnen uit de vergelijkingen van Maxwell de vol
gende formules worden afgeleid
271
_ Idl 1 sinQ|
cos — ct’
471
r2
Idl Isinö| .
sin
H2
T(r-£1)
r
2A

Hl

(1)

(2)

Hierin is I de amplitude van de wisselstroom in ampères, dl de lengte
van de draad, A de golflengte (dus dl « A) en r de afstand van het
beschouwde punt tot aan de geleider. (De laatste drie grootheden dienen
uitgedrukt te worden in meters.) Verder is 0 de hoek tussen de richting
naar het beschouwde punt en de richting van de stroomgeleider (zie
fig. 1), terwijl c de lichtsnelheid in m/sec en t de tijd in secunden is.
De sterkte van het quasi-stationnaire veld, Hlt en die van het stralings
veld, H2, worden dan gevonden in ampère per meter (A/m).
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Uit (i) en (2) blijkt, dat de verhouding van de amplituden van
H1 en H2 is
A
(3)
2 nr
^2max
We zien hieruit het reeds eerder genoemde feit, dat, wanneer r klein
is t.o.v. A, H2 max ook klein t.o.v. H1 max is. Is daarentegen het be
schouwde punt op een afstand r gelegen, die groot is t.o.v. A, dan is
juist i/j max klein t.o.v. H2 maxUit de vergelijkingen van Maxwell is af te leiden, dat ieder mag
netisch wisselveld gepaard gaat met een electrisch wisselveld. Dit
laatste zal dus ook hier het geval zijn en in ieder punt van de ruimte
zullen we, behalve de magnetische veldsterkte, ook een electrische veld
sterkte kunnen aangeven, die in een bepaald (door de vergelijkingen
van Maxwell vastgelegd) verband tot de magnetische veldsterkte staat.
Ook het electrische veld kan worden gesplitst in een quasi-stationnair
deel en een stralingsveld. We willen hier volstaan met het aangeven
van de formule voor dat gedeelte van het electrische veld, dat tot het
stralingsveld behoort, daar dit het enige is, dat bij de in het volgende
te behandelen problemen van belang is.
De vector, die de grootte en richting van dit gedeelte van de
electrische veldsterkte aangeeft, staat loodrecht op de richting van
de geleider naar het beschouwde punt en ook op de vector, die de

Fig. 2. Momentele waarde van de electrische veldsterkte in enkele richtingen
in het stralingsveld van een door een wisselstroom doorvloeide geleider, waar
van de lengte dl klein is t.o.v. de golflengte.
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magnetische veldsterkte ter plaatse
aangeeft (zie fig. 1).1 De grootte
is gegeven door
I dl 1 sin 01 .
Ez = 60 n
sin
r
•(r — ct) .... (4)
(De index 2 is gebruikt naar Fig. 3. Stralingsdiagram van een zeer
analogie van formule (2), waar korte draad. Dit diagram heeft de
de magnetische veldsterkte van vorm van twee elkaar rakende cirkels.
het stralingsveld als H2 is aangege
ven.) De veldsterkte E2 wordt uit (4) gevonden in volt per meter (V/m).
Vergelijken we nu de formules (2) en (4) met (I.2) en (I.3), dan
zien we, dat het stralingsveld het karakter heeft van een lopende golf,
die zich in de richting r (dus van de stralende geleider af) met de
lichtsnelheid c voortplant. Delen we E2 door H2, dan vinden we de in
formule (I.i) voor een lopende golf voor dit quotiënt gegeven waarde.
De sterkte van H2 en E2 neemt echter met toenemende waarde van r
af en wel zijn deze veldsterkten hiermede omgekeerd evenredig.
Verder blijkt uit (2) en (4), dat H2 en E2 evenredig zijn met sin 0
(zie fig. 1). De straling heeft dus het sterkst plaats in een richting,
loodrecht op de beschouwde geleider (0 = go°). In het verlengde van
de geleider zijn E2 en H2 nul (ö = o of 180°).
Daar in een vlakke lopende golf de electrische en magnetische veld
sterkte in een bepaald verband tot elkaar staan [formule I. (1) en
fig. I.i], is het niet nodig, voor de beschrijving van een dergelijk veld
steeds beide grootheden op te geven, doch men kan volstaan met bv.
het aangeven van alleen de electrische veldsterkte. In fig. 2 is de
momentele waarde van de electrische veldsterkte E2 in het stralings
veld van een korte rechte geleider in enkele richtingen weergegeven.
We zien, dat de amplitude met toenemende afstand tot de geleider af
neemt, terwijl deze ook afneemt naarmate 0 meer tot o° of 1800 nadert.
Een in de theorie van antennes veel gebruikte figuur is het zg.
stralingsdiagram. Hierin wordt met de lengte van een pijl de relatieve
sterkte van het stralingsveld aangegeven in de richting, waarin de pijl
is getekend (een zg. polair diagram).2 De meetkundige plaats van de
uiteinden van deze pijlen vormt een figuur, die een duidelijke indruk
geeft van de richting, waarin de straling hoofdzakelijk plaats heeft.
In fig. 3 is dit diagram weergegeven voor de hier beschouwde zeer
korte rechte draad. Daar volgens (2) en (4) de veldsterkte evenredig is
met sin 0 heeft in dit geval het stralingsdiagram de vorm van twee
elkaar rakende cirkels.'
1 Het quasi-stationnaire gedeelte van het electrische veld heeft een andere
richting.
2 Vaak wordt hierbij de veldsterkte, in vele gevallen echter ook wel het uit
gestraalde vermogen uitgezet.
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Is /eff de effectieve waarde van de wisselstroom, die in de korte
draad vloeit, dan volgt uit (4) voor de effectieve waarde van de electrische veldsterkte:
£e{f=6o*-^-^!
(5)
r
(Daar wij in het vervolg steeds uitsluitend het stralingsveld be
schouwen, is de index 2 weggelaten.)
2. De electrische dipool
In het voorgaande namen wij aan, dat in de korte draad, die het
uitgangspunt van onze beschouwing vormde, een bepaalde wissel
stroom vloeide, die op alle plaatsen in de draad even sterk was. Na
tuurlijk is een dergelijke toestand voor een vrij in de ruimte opgestelde
draad niet mogelijk; er zullen andere draden nodig zijn om de stroom
toe en af te voeren. Een andere mogelijkheid tot het vloeien van een
gelijkmatig verdeelde stroom in een korte draad kan men zich voor
stellen door zich aah het eind van de draad twee geleidende bollen te
denken (fig. 4). Door de in de draad vloeiende wisselstroom wordt nu
de electrische lading periodiek van de ene bol naar de andere gevoerd.
Op een ogenblik, dat de stroom maximum is, zijn de bollen ongeladen
en op een ogenblik, dat de lading van de bollen maximum is, is de
stroom in de draad nul. In fig. 4 is voor vier momenten de stroom
in de draad en de lading van de bollen aangegeven.
Een stelsel van twee electrische ladingen van dezelfde grootte, doch
tegengesteld teken, die zich op een kleine afstand van elkaar bevinden,
noemt mén in de theoretische electriciteitsleer een electrische dipool.
Het product van ieder van de ladingen en hun onderlinge afstand noemt
men het moment van de dipool. Bevinden zich dus twee ladingen van
-\-q en —q coulomb op een afstand van p meter, dan is het dipoolmoment
M = qp coulombmeter
(6)
In fig. 4 is dus voorgesteld een dipool, waarvan
het moment periodiek van grootte en teken wisselt.
©------ ©
In de voorgaande bladzijden behandelden we
reeds het electromagnetische stralingsveld, dat
hierdoor ontstaat (onder aanname, dat alle af
©------ ©
metingen, dus zowel de lengte van de draad als de
diameter van de bollen, klein zijn t.o.v. de golf
o-zz^-o
lengte, die behoort bij de frequentie, waarmede de
Fig. 4. Schets van dipool trilt).
de lading en de
Hoewel een zuivere electrische dipool, zoals die
stroom op vier ver in fig. 4 is geschetst, in de practijk nooit als an
schillende momen tenne wordt gebruikt, wordt toch in de theorie
ten uit een periode
van een trillende van de electromagnetische straling vaak van didipool.
polen gebruik gemaakt. De reden hiervan is, dat
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het stralingsveld van een trillende dipool veel gelijkt op dat van
sommige in de practijk gebruikte antennes en het verloop van het
dipool-stralingsveld vrij gemakkelijk is te berekenen. Ook wij zullen
in het hierna volgende nog enkele malen de dipool in onze be
schouwingen betrekken.
3. De stroomverdeling in een rechte draad
De in de practijk gebruikte antennes zijn vaak niet klein ten op
zichte van de golflengte der uitgezonden golven. Het is dan ook door
gaans niet mogelijk om de in het voorgaande gegeven theorie, die gold
voor een zeer korte stralende geleider, direct op een normale antenne
toe te passen. Wel echter kan men de draad (of draden), waaruit de
antenne is samengesteld, verdeeld denken in een groot aantal delen,
die alle klein zijn t.o.v. de golflengte en van ieder van deze delen het
stralingsveld bepalen volgens de hierboven beschreven methode. Door
deze velden te sommeren wordt dan het stralingsveld van de gehele
antenne verkregen.
Allereerst zullen we ons bezig houden met een antenne, die uit één
enkele rechte draad bestaat, waarbij we weer aannemen, dat deze zich
vrij in de ruimte bevindt. (De invloed van de aarde wordt later be
schouwd.) Wordt nu op de een of andere wijze in een dergelijke draad
een electrische stroom opgewekt, dan zal in het algemeen de stroomsterkte niet in alle punten van de draad even groot zijn. Evenals dit bij
een transmissieleiding of een Lecher-systeem (zie Deel 2, hfdst. III.D.3)
het geval is, kunnen nl. langs een enkele draad staande golven op
treden, d.w.z. de stroomsterkte vertoont op bepaalde afstanden
maxima en minima (buiken
en knopen). Een nauwkeu
rige theorie van de stroom
verdeling langs een antenne
Jefl
draad leidt tot zeer inge
K
wikkelde berekeningen, om
©
welke reden in de practijk
steeds met benaderingen
wordt volstaan.
Een goede indruk van de
• ®
stroomverdeling langs een
© i.>
draad verkrijgt men bv. door
eerst een Lecher-systeem te Fig. 5. a. Staande stroomgolven langs de
beide draden van een Lecher-systeem, dat
beschouwen, dat aan het ene aan één eind open is en aan het andere einde
eind open is, en waarvan aan een spanningsbron is aangesloten. Het
het andere eind aan een systeem is ongeveer 2/3 golflengte lang;
spanningsbron is aangesloten b. lopen de beide draden niet evenwijdig,
practisch dezelfde stroomverdeling
(fig» 5a). Zoals reeds in dan treedt
op; c. dit laatste is eveneens het geval,
Deel 2, hfdst. III, werd af wanneer de beide draden in eikaars ver
geleid, is de verdeling van
lengde liggen.
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de staande golven langs een dergelijk systeem zodanig, dat zich aan
het open einde een stroomknoop en tevens een spanningsbuik bevindt,
terwijl de afstand tussen de opeenvolgende knopen en buiken een
kwart golflengte bedraagt. In fig. 5a zijn zowel langs de bovenste als
langs de onderste geleider de staande stroomgolven aangegeven.
Wanneer men nu de beide draden niet, zoals in fig. 5a, evenwijdig
laat lopen, doch deze, zoals in fig. 5b is geschetst, vanaf de spannings
bron onder een bepaalde hoek doet uiteenwijken, wordt aan de spannings- en stroomverdeling langs de draden niet veel veranderd. Steeds
zal zich aan het vrije uiteinde een stroomknoop blijven bevinden en
steeds zal de afstand tussen knopen en buiken een kwart golflengte
bedragen. Dit is eveneens het geval, wanneer tenslotte de beide draden
in eikaars verlengde liggen (fig. 5c). We hebben dus dan een rechte
geleider verkregen, in het midden waarvan zich de spanningsbron
bevindt. Aan de vrije uiteinden en eveneens op afstanden van een
halve golflengte van de uiteinden bevinden zich stroomknopen. Is dus
de totale lengte van de geleider juist een halve golflengte (de afmetingen
van de spanningsbron worden zo klein ondersteld, dat deze te ver
waarlozen zijn), dan bevindt zich in het midden een stroombuik. De
electrische trillingen op een dergelijke draad geschieden nu zodanig,
dat de electrische lading periodiek van de ene helft naar de andere
vloeit, zich hoofdzakelijk aan de einden concentreert en daarna weer
terugvloeit. Op de momenten, waarop de lading maximum is, is de
stroom juist nul en omgekeerd. In fig. 6 is voor 4 verschillende mo
menten uit één periode van een op deze wijze trillende draad de stroom
en de lading op enkele plaatsen aangegeven.
Is de draad een gehele golflengte lang, dan bevindt zich in het
midden een stroomknoop. In fig. 7 is ook voor dit geval op 4 mo
menten uit een periode de stroom- en ladingsverdeling getekend. Een
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Fig. 6. Stroom- en ladingsverdeling langs een rechte draad, die een halve golf
lengte lang is, op 4 verschillende momenten uit één periode. Bij a is de stroom
maximum en de lading nul; een kwart periode later zijn de beide delen tegen
gesteld geladen en is de stroom nul (b). Weer na een kwart periode (c). is de
stroom maximum in tegengestelde richting als bij a, terwijl de lading weer
nul is. Tenslotte is wederom na een kwart periode (d) de stroom nul en de
lading van de beide delen maximum en tegengesteld aan die bij b.
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Fig. 7. Als fig. 6, doch nu voor een draad, die een golflengte lang is. De beide
helften trillen in tegenfase. Een spanningsbron is hier niet meer aangegeven.
spanningsbron is hier niet meer aangegeven. We zullen later zien, dat
deze op verschillende wijzen kan worden aangesloten. Zoals uit fig. 7
blijkt, trillen de beide helften van de draad in tegenfase.
Wij willen er tenslotte nog op opmerkzaam maken, dat de stroomverdeling langs een rechte draad, zoals die hierboven is geschetst,
slechts een benadering vormt van de werkelijkheid. Voor de meeste
practische problemen leidt echter de aanname van een dergelijke
stroomverdeling tot voldoend nauwkeurige resultaten.
4. Het stralingsveld van een rechte antennedraad
Bevindt zich nu een geleidende draad, waarop zich een bepaalde
stroomverdeling, bv. volgens fig. 6 of 7, bevindt, in de vrije ruimte,
dan zal ook hierdoor een electromagnetisch wisselveld ontstaan, dat
verdeeld kan worden in een quasi-stationnair deel en een stralingsveld.
Het quasi-stationnaire gedeelte zullen we thans buiten beschouwing
laten. Om het stralingsveld te berekenen denken we ons een dergelijke
draad verdeeld in een groot aantal kleine delen; ieder hiervan zal dan
een stralingsveld vormen, zoals dit hierboven werd beschreven. In
ieder punt in de ruimte kan de totale electrische en magnetische veld
sterkte worden gevonden door de veldsterkte van al deze velden op
te tellen. De oplossing van dit probleem vereist kennis van de integraal
rekening. We zullen dan ook hier volstaan met het aangeven van enkele
voor de practijk belangrijke resultaten.
Om een bepaald punt in de ruimte te bereiken moeten de golven,
die door verschillende delen van de geleider worden uitgestraald, ver
schillende afstanden doorlopen (fig. 8, rx 4= r2). De delen, waaruit we
ons de totale veldsterkte opgebouwd denken, zullen hierdoor ver
schillende grootte en fase hebben. Meestal zal in enkele richtingen de
veldsterkte juist nul zijn, doordat de veldsterkten, afkomstig van de
afzonderlijke delen, elkaar opheffen. Deze richtingen komen uiteraard
tot uiting in het stralingsdiagram.
19

1 eff{

Fig. 8. Om een bepaald punt P te
bereiken moeten de golven, die door
de delen dlx en dL worden uitgestraald,
verschillende afstanden r, en r2 door
lopen.

Fig. 9. Aangifte van de polaire coör
dinaten r en 0, waardoor de plaats
van een punt in de ruimte t.o.v. het
midden van een stralende geleider is
bepaald.

Is de beschouwde draad een halve golflengte lang (fig. 6) en noemen
we de effectieve waarde van de stroomsterkte in de stroombuik 7eff
(in A), de afstand van het midden van de draad tot een bepaald punt
buiten de draad r (in m) en de hoek, die de richting van het midden
van de draad naar het beschouwde punt maakt met de richting van
de draad, 0 (zie fig. 9), dan is de effectieve waarde van de electrische
veldsterkte in dit punt gegeven door de formule
„

_ 6o/eff

Ezii~

r

cos O/2

cos 0)

im~0

(7)

*

Zseff wordt hieruit gevonden in V/m. Het stralingsdiagram wordt ge
vonden door in verschillende door 0 vastgelegde richtingen vectoren te
tekenen, die een lengte hebben, gelijk aan de factor

cos (V2 n cos 0)
sin 0

en de uiteinden van deze vectoren door een kromme te verbinden.
In fig. 10 is dit stralingsdiagram getekend. (De beide delen, waaruit
de figuur bestaat, zijn geen cirkels, doch zijn enigszins afgeplat.)
Evenals bij de in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk beschouwde
zeer korte geleider, heeft dus hier de straling hoofdzakelijk plaats in
een richting, loodrecht op de richting van de draad.
Daar formule (7) de electrische veldsterkte geeft in een lopende golf
is de effectieve waarde van de magnetische veldsterkte
7eff
#eff = -JL- £ff =
120 n 11
2 nr

cos (V2 7T cos 0)
sin 0

(8)

Uit deze formule wordt Heff gevonden in A/m. De richting van de
magnetische veldsterkte is loodrecht op het vlak door r en door de
stralende geleider, terwijl de electrische veldsterkte loodrecht op r en
op de magnetische veldsterkte staat (fig. 9).
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Is de lengte van de stralende geleider een gehele golflengte (fig. 7),
dan is de effectieve waarde van de electrische veldsterkte
„
6o/eff j sin (*: cos 0) |
Em =
T
|
SÏÏÏT ” I
(9)
Hierin is wederom /e ff de effectieve waarde van de stroom in een
stroombuik. (Dat is dus hier niet in het midden van de draad, doch
op een kwart golflengte van de uiteinden.) Ook hier is weer de effec
tieve waarde van de magnetische veldsterkte gelijk aan 120 n maal de
door (9) gegeven waarde van £eff*
In fig. 11 is het stralingsdiagram voor het laatstbeschouwde geval
weergegeven. We zien, dat hier in een richting loodrecht op de draad
geen straling plaats vindt. De beide in tegenfase trillende delen

!

1

Fig. 10. Stralingsdiagram van een
rechte draad, waarvan de lengte gelijk
is aan een halve golflengte van de
uitgezonden golven.
Fig. 11. Stralingsdiagram van een
rechte draad, die een golflengte lang is.

Fig. 13. Stralingsdiagram van een
rechte draad, die twee golflengten
lang is.

Fig. 12. Stralingsdiagram van een
rechte draad, die anderhalve golf
lengte lang is.
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(zie fig. 7) heffen nl. eikaars invloed op het stralingsveld in deze
richting op.
Wanneer de lengte van de stralende geleider anderhalve golflengte
bedraagt, luidt de formule voor de effectieve waarde van de electrische
veldsterkte
„ _ 60 7eff cos (3/2 71 cos 0)
(10)
Eeit
r
smO
'
terwijl Hef{ weer gelijk is aan 120 71 maal Eeff. Het stralingsdiagram
is getekend in fig. 12.
Tenslotte vermelden wij nog de formule voor de effectieve waarde
van de electrische veldsterkte voor het geval, dat de geleider twee
golflengten lang is. Deze luidt
60 7eff | sin (2 71 cos 0)
sin 0
r
Het betreffende stralingsdiagram is weergegeven in fig. 13.
£eff

(«)

5. De invloed van de bodem
In het voorgaande werd aangenomen, dat de stralende geleider zich
geheel vrij in de ruimte bevond. Dit is uiteraard een benadering van
de werkelijkheid, die niet steeds kan worden gebruikt. Speciaal de
invloed, die de aarde heeft op het stralingsveld, kan bij practische
antenneproblemen niet worden verwaarloosd. We zullen daarom thans
een methode beschrijven, waarop althans bij benadering de invloed
van de aarde op het stralingsveld in rekening kan worden gebracht.
De toegepaste benadering bestaat voornamelijk hierin, dat de aarde
wordt beschouwd als een geleider met een oneindig groot geleidingsvermogen. Hierin kunnen dus geen verliezen optreden. In hoeverre deze
aanname bij de werkelijkheid aan
sluit, hangt af van de bodem
gesteldheid; water en vochtige
grond vormen steeds een tamelijk
goede geleider; droge zandgronden
daarentegen hebben een gering
geleidingsvermogen.
Zoals uit de theoretische elecFig. 14. Aanduiding van de electrische triciteitsleer bekend is, heeft een
veldsterkte, die in een punt P van volmaakte geleider op een elechet aardoppervlak A ontstaat ten ge
volge van een loodrecht op dit opper trisch veld een zodanige invloed,
vlak staande antennedraad a. Men kan dat de electrische krachtlijnen
zich de totale veldsterkte Et samen loodrecht op het oppervlak van
gesteld denken uit twee delen E en E', deze geleider komen te staan.
die resp. worden veroorzaakt door de (Indien dit niet het geval was,
antennedraad a en het „spiegelbeeld" a'
hiervan ten opzichte van het aard zou een oneindig grote stroom in
oppervlak.
de geleider gaan vloeien.) Dit zal
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dus eveneens het geval zijn met het electrische stralingsveld bij aanwezigheid van een
Uff(
dt
volkomen geleidend beschouwd aardopper
vlak.
'////////////!¥ '777777777
We kunnen nu, zoals eveneens uit de theo
leirf! de
retische electriciteitsleer bekend is, de rich
11
i.
ting en grootte van de electrische en mag
netische veldsterkte vinden door het aard
Fig. 15. Loodrecht op
oppervlak buiten beschouwing te laten en het aardoppervlak staande
ons in plaats hiervan een fictieve geleider te geleidende draad, waar
denken, die t.o.v. het aardoppervlak het van de lengte dl zeer klein
„spiegelbeeld” is van de werkelijk aanwezige is t.o.v. een golflengte.
Deze draad en zijn „spie
geleider (in ons geval dus de antenne).1 gelbeeld” vormen teza
De stroom in deze fictieve antenne dient men een geleider met een
lengte 2 dl.
t.o.v. h£t aardoppervlak in tegenfase te zijn
met die in de werkelijke antenne. In fig. 14
is met a een antenne aangegeven, die loodrecht staat op het aard
oppervlak A.2 a' is het spiegelbeeld van a. De electrische veldsterkte,
die in een punt P ten gevolge van a ontstaat, is met E aangegeven,
terwijl E' de veldsterkte is, die in ditzelfde punt door a# wordt ver
oorzaakt. De som van E en E', die met Et is aangegeven, staat lood
recht op A en voldoet dus aan de hierboven voor een volkomen
geleider genoemde eis. Wanneer men nu het stralingsveld van a en a'
berekent en hierbij A buiten beschouwing laat, wordt een veldverdeling
gevonden, die identiek is met die, welke door a onder invloed van A
ontstaat. (Hierbij wordt natuurlijk ook een veldverdeling onder het
aardoppervlak gevonden, die in werkelijkheid niet aanwezig is.)
We zullen de berekeningen, die leiden tot de kennis van het stralings
veld van antennes onder invloed van het aardoppervlak hier niet weer
geven, doch willen ons weer beperken tot het vermelden van de resul
taten van deze berekeningen voor enkele belangrijke gevallen.
Bevindt zich een rechte draad, waarvan de lengte dl klein is t.o.v.
de golflengte A, juist boven en loodrecht op het aardoppervlak en
vloeit in deze draad een wisselstroom met een effectieve waarde /eff
(we laten ook hier weer buiten beschouwing op welke wijze deze stroom
ontstaat), dan vormen de draad en het spiegelbeeld tezamen een ge
leider met een lengte 2 dl (zie fig. 15).
De stroom in de draad en in het spiegelbeeld vloeien nl. op ieder
moment in dezelfde richting; immers t.o.v. het aardoppervlak zijn zij
in tegenfase. De effectieve waarde van de electrische veldsterkte is
volgens (5)
1 Deze methode is analoog met de wijze, waarop in de optiek de lichtverdeling
van een lichtbron wordt bepaald bij aanwezigheid van een zeer groot spiegelend
oppervlak. In dit geval wordt, behalve de lichtbron zelf, ook het virtuele beeld
t.o.v. dit oppervlak in de beschouwing betrokken.
2 Deze loodrechte stand is niet noodzakelijk; wij beperken ons hier echter tot
dit voorbeeld.
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Fig. 16. Stralingsdiagram van een zeer
korte, loodrecht op het aardoppervlak
staande geleider.
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Fig. 17. Stralingsdiagram van een
loodrecht op het aardoppervlak staande
rechte draad, die een kwart golflengte
lang is.

7e ff 2 dl sin 0
£eff = 60 * — ;
r

.

(12)

Het stralingsdiagram is in fig. 16 weergegeven. Daar de veldsterkte
evenredig is met sin 0, bestaat dit diagram weer uit twee cirkels. In
fig. 16 is het onder het aardoppervlak gelegen gedeelte gestippeld ge
tekend om aan te geven, dat dit niet werkelijk bestaat.
Uit (5) en (12) blijkt, dat door de invloed van het aardoppervlak
de veldsterkte op een bepaalde plaats met een factor twee wordt ver
groot. Men dient er echter acht op te slaan, dat dit alleen geldt, als
het geleidingsvermogen van de aarde als oneindig groot wordt aan
genomen.
Thans zullen we aannemen, dat de loodrecht op het aardoppervlak
staande antenne niet meer klein is t.o.v. de golflengte. Is deze lengte
een kwart golflengte (aan het vrije uiteinde bevindt zich dan een
stroomknoop, dus aan het „geaarde" einde een stroombuik), dan is de
effectieve waarde van de electrische veldsterkte, £eff (in V/m), op een
afstand r (in meters) en in een richting, die een hoek 0 maakt met
de richting van de antenne, gegeven door de formule
v _ 6o/eff cos (*/27c cos 0)
^cff
r
sïnö
” '

(13)

Deze formule is blijkbaar identiek met (7), die geldt voor een
antenne, die een halve golflengte lang is en in de vrije ruimte is op
gesteld. Dit resultaat is vanzelfsprekend, daar de antenne met zijn
„spiegelbeeld" tezamen een antenne vormen, die een halve golflengte
lang is. In fig. 17 is het stralingsdiagram getekend. Het „spiegelbeeld"
van de antenne en het onder de aarde gelegen gedeelte van het diagram
zijn ook hier gestippeld aangegeven, om uit te drukken, dat deze in
werkelijkheid niet aanwezig zijn.
Is echter de loodrecht op het aardoppervlak staande antenne een
halve golflengte lang, dan kan niet worden gezegd, dat het stralings
veld hiervan gelijk is aan dat van een vrij zwevende antenne, die een
hele golflengte lang is. De oorzaak hiervan is het feit, dat de stroom
in het spiegelbeeld van de eerstgenoemde antenne juist in tegenfase
is met die in de onderste helft van de laatstgenoemde. In fig. 18a is
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met enkele pijlen de momentele waarde van de stroom op een bepaald
ogenblik in een vrij opgestelde antenne, die een golflengte lang is,
getekend (vergelijk fig. 7), terwijl in fig. 18b deze stroom in een lood
recht op het aardoppervlak staande „halve-golfantenne” en in het
spiegelbeeld hiervan is aangegeven (zoals hiervóór werd vermeld,
dient de stroom in het spiegelbeeld t.o.v. het aardoppervlak in tegenfase te zijn met de stroom in de werkelijke antenne).
Voor de effectieve waarde van de electrische veldsterkte in het
stralingsveld van een loodrecht op het aardoppervlak staande antenne,
die een halve golflengte lang is, kan men nu berekenen
„
60 /eff cos (71 cos 0) + 1
(14)
E^~—r-------------- slnÖ
• •'
In fig. 19 is wederom in een polair diagram de factor
1 cos (71 cos 0) -f- 1
als functie van 0 aangegeven.
sin 0
Tenslotte willen wij nog het stralingsdiagram aangeven voor een
loodrecht op de aarde opgestelde antenne, die een gehele golflengte
lang is. De formule voor de effectieve waarde van de electrische veld
sterkte luidt
60 /eff cos (2 71 cos 0) — 1
(15)
^eff
r
sin 0
In fig. 20 is voor dit geval het stralingsdiagram weergegeven. In
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Fig. 19. Stralingsdiagram van een
loodrecht op het aardoppervlak staande
draad, die een halve golflengte lang is.

t

Fig. 18. a. Stroomverdeling in een
vrij opgestelde rechte draad, die een
golflengte lang is; b. Stroomverdeling
in een loodrecht op het aardoppervlak
staande draad, die een halve golf
lengte lang is en in het „spiegelbeeld"
hiervan. Indien de stromen in de
bovenste helften van de beide figuren
in fase zijn, zijn die in de onderste
gedeelten in tegenfase.
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x---Fig. 20. Stralingsdiagram van een
loodrecht op het aardoppervlak staande
draad, die een golflengte lang is.
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formule (15) is, evenals in (13) en (14), met /eff bedoeld de effectieve
waarde van de stroom in een stroombuik, dat is dus steeds op een
kwart golflengte van het vrije einde.
6. De stralingsweerstand
Door een antenne wordt aan het stralingsveld energie toegevoerd.
Deze wordt geleverd door de spanningsbron, waaraan de antenne is
aangesloten. De antenne zal dus de spanningsbron als een weerstand
belasten, ook al is de weerstand van het materiaal, waaruit zij is samen
gesteld, verwaarloosbaar klein. Schijnbaar heeft dus het materiaal van
de antenne een bepaalde weerstand. Het vermogen, dat nodig is om
hierin een wisselstroom te dóen vloeien, wordt echter niet, zoals bij een
„normale" weerstand, in warmte omgezet, doch in de omgevende ruimte
uitgestraald (gedeeltelijk worden hierdoor in andere geleiders, w.o.
ontvangantennes, spanningen geïnduceerd, en warmte ontwikkeld).
In hoofdstuk I vermeldden wij reeds, dat het vermogen, dat zich in
een lopende golf voortplant door een oppervlak ter grootte van 1 m2,
loodrecht op de voortplantingsrichting, gelijk is aan het product van
£eff en 7/eff* Wanneer zich nu een door een wisselstroom doorvloeide
geleider in de vrije ruimte bevindt, kan het vermogen, dat wordt uit
gestraald, worden berekend door te bepalen, welk vermogen een ge
sloten, de geleider omvattend, oppervlak „doorstroomt". In de meeste
gevallen wordt de berekening het eenvoudigst door voor dit opper
vlak een bol te nemen, waarvan het middelpunt op de geleider is
gelegen. Beschouwen we bv. een korte geleider ter lengte dl (fig. 1,
2 en 3), waarin een wisselstroom vloeit met een effectieve waarde
7eff (ampère), dan kan op de boven omschreven wijze worden be
rekend, dat in de omringende ruimte een vermogen Ws wordt uit
gestraald, dat gegeven is door
Ws = Son2

(tY /eff2 W1

(16)

De schijnbare weerstand van deze korte draad bedraagt dus
Rs = 80 n2

2

Q

(17)

Men duidt deze weerstand gewoonlijk aan als de stralingsweerstand.
Wanneer de korte geleider onmiddellijk boven en loodrecht op een
zeer groot vlak is opgesteld, dat als een volkomen geleider kan worden
beschouwd (geïdealiseerde aarde, zie fig. 15 en 16), dan wordt, zoals
hiervoor werd aangetoond, de electrische veldsterkte (dus ook de
magnetische) tweemaal zo groot als bij een in de vrije ruimte opgestelde geleider.
Het vermogen, dat door een oppervlak van 1 m2 „vloeit", is dus bij
1 In de formules (16), (17) en (18) dienen dl en A in dezelfde eenheid te worden
uitgedrukt.

b.II.6 283
een „geaarde" geleider viermaal zo groot als bij een opstelling in de
vrije ruimte. Daar men echter bij de berekening van het totale uit
gestraalde vermogen slechts over een halve bol behoeft te sommeren
(immers onder het aardoppervlak wordt geen veld gevormd) is dit totale
vermogen in het eerste geval toch slechts tweemaal zo groot als in het
laatstgenoemde. De stralingsweerstand voor een zeer korte geleider
(kort t.o.v. de golflengte), die onmiddellijk boven en loodrecht op een
geïdealiseerd aardoppervlak is opgesteld, bedraagt dus
2

Rs = 160 n2

a

(18)

Ook voor geleiders, die niet klein zijn t.o.v. de golflengte, kan het
totale uitgestraalde vermogen worden berekend. We zullen hier vol
staan met het weergeven van de resultaten van dergelijke berekeningen
voor enkele belangrijke gevallen.
Vloeit in een vrij in de ruimte opgestelde
geleider, die een halve golflengte lang is,
een wisselstroom, die in het midden (stroombuik) een waarde /eff heeft (zie fig. 6), dan
wordt uitgestraald een vermogen
^s = 73/eff2 W.
(19)
Denken we ons nu in het midden van de
geleider een weerstand Rst die zo groot is,
dat hierin een even groot vermogen in warmte
wordt omgezet (fig. 21), dan zal deze weerstand dus
(20)
fls = 73 Q
dienen te zijn. Ook deze weerstand wordt
meestal de stralingsweerstand genoemd.
Onder II.5 zagen we, dat een draad, ter
lengte van een kwart golflengte, die lood
recht op en onmiddellijk boven een geïdeali
seerd aardoppervlak is opgesteld, een stra
lingsveld veroorzaakt, dat even sterk is als
dat van een zich vrij in de ruimte bevindende
draad ter lengte van een halve golflengte.
Daar dit veld echter alleen boven het aard
oppervlak aanwezig is, wordt, indien in beide
gevallen de stroom in de stroombuik even
groot is, bij de vrij zwevende draad een
vermogen uitgestraald, dat tweemaal zo
groot is als bij de „geaarde" draad. De
stralingsweerstand zal in dit laatgenoemde
geval dan ook gelijk zijn aan de helft van
het door (20) gegeven bedrag, dus
Rs = 36,5 O.
(21)

Rs

Fig. 21. Het vermogen,
dat door een geleider ter
lengte van een halve golf
lengte wordt uitgestraald,
kan in rekening worden
gebracht door een fictieve
weerstand Rs> de stra
lingsweerstand, die ge
plaatst is in een stroom
buik.

'/.X

'///////////////////////////////
Fig. 22. Ook voor een
op het aardoppervlak ge
plaatste geleider (hier
een kwart golflengte lang)
kan het uitgestraalde ver
mogen door een in de
geplaatste
stroombuik
stralingsweestand Rs in
rekening worden gebracht.
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Ook deze weerstand wordt weer gedacht aanwezig te zijn in een
stroombuik, dat is dus in dit geval de onderzijde van de geleider (fig. 22).
7. Het reciprociteitstheorema
We zullen thans wederom een electrische dipool beschouwen, be
staande uit twee geleidende bolletjes, die op een kleine afstand van
elkaar zijn geplaatst. We nemen echter nu niet aan, dat tussen deze
bolletjes een draad aanwezig is, waarin een wisselstroom kan vloeien.
Wordt een dergelijk stelsel van twee bolletjes geplaatst in een electromagnetisch wisselveld en wel zodanig, dat de verbindingslijn van de
bolletjes in de richting van de electrische veldsterkte ligt, dan ontstaat
tussen deze bolletjes een electrische spanning
(22)
^eff = £eff dl,
als Eeff de effectieve waarde van de electrische veldsterkte en dl de
afstand van de bolletjes is (fig. 23).
Het electromagnetische wisselveld, dat we hier beschouwen, kan bv.
worden veroorzaakt door een andere dipool, die op een afstand groter
dan enkele golflengten is opgesteld en waarvan de beide bolletjes zijn
verbonden door een geleidende draad, waarin een wisselstroom vloeit.
In fig. 24 zijn de beide dipolen met A en B aangegeven. Zijn de beide
dipolen geplaatst op een afstand r en wel zodanig, dat hun middelloodvlakken samenvallen, dan zal volgens formule (5) de electrische veld
sterkte ter plaatse B zijn

7eff dl2
.. (23)
Ir
De in de dipool B geïnduceerde
spanning zal dus bedragen
Zseff — bon

o-,
df

o-t

Eeff

Fig. 23. Dipool, geplaatst
electromagnetisch wisselveld
richting van de electrische
lijnen. In deze dipool wordt
wisselspanning Veff = £cff dl
ceerd.

in een
in de
kracht
nu een
geïndu

r
Fig. 24. Wanneer in de dipool A een
wisselstroom met een effectieve waarde
/eff vloeit, wordt in de dipool B een
wisselspanning geïnduceerd, die gelijk
is aan de wisselspanning, die in de
dipool A zou worden geïnduceerd,
wanneer de stroom /eff in de dipool B
zou vloeien (reciprociteitsstelling).

Veïi ~ Eeff dlx =
7effd/i dl2
= 60 71
............ (24)
Ar
Zou niet in de dipool A, doch
in de dipool B een geleidende
draad zijn aangebracht, waarin
een wisselstroom van dezelfde
grootte, 7eff, zou vloeien, en zou
men de in de dipool A geïndu
ceerde spanning hebben berekend,
dan had men, zoals gemakkelijk
is in te zien, volkomen dezelfde
formule gevonden. Dit is een
bijzonder geval van de zg. reciprociteitsstelling, die, in meer al
gemene vorm uitgesproken, luidt:

I

b.II-7

285

Wanneer men een bepaalde stroom I aan de ingangsklemmen van
een antenne A toevoert en hierdoor aan de geopende klemmen van een
andere antenne B een spanning V wordt verkregen, zal deze spanning V
ook ontstaan aan de geopende klemmen van de antenne A wanneer
de stroom I aan de klemmen van B wordt toegevoerd.
De geldigheid van deze stelling is dus niet tot dipolen beperkt; ook
voor grote of gecompliceerde antennes is de reciprociteitsstelling geldig.
De beide beschouwde antennes behoeven zelfs niet van dezelfde con
structie te zijn en kunnen bovendien t.o.v. elkaar in een willekeurige
stand zijn geplaatst. (Zie ook Deel 2, hfdst. III.C.2.)
Een andere formulering van het reciprociteitstheorema luidt als
volgt:
Door een zendantenne wordt een vermogen Wl uitgestraald, waar
van een gedeelte W2 door een ontvangantenne aan een ontvanger kan
worden toegegevoerd. De verhouding WJW2 blijft nu onveranderd,
wanneer de functies van zend- en ontvangantenne worden verwisseld.
Uit de reciprociteitsstelling volgt, dat een bepaalde constructie en
opstelling van antennes, die geschikt is voor een verbinding in één
richting, tevens in de tegengestelde richting een goede verbinding
geeft.
De enige uitzondering op de reciprociteitsstelling ontstaat, wanneer de
electromagnetische golven zich voortplanten door een geïoniseerde stof, die
zich in een magnetisch veld bevindt, dus bv. door de ionosfeer, die zich in het
magnetische veld van de aarde bevindt. In dit geval draait het polarisatievlak
(vlak waarin de £-vector ligt). Bij tegengestelde voortplantingsrichting van de
golven draait dit vlak echter niet in tegengestelde, doch in dezelfde richting.
Hierdoor kan het voorkomen, dat een bepaalde constructie en opstelling van
antennes, die goed voldoet voor een verbinding in de ene richting, niet ge
schikt is voor de verbinding in tegengestelde richting. In de practijk komt
men deze moeilijkheid echter niet vaak tegen.
Na de hierboven gegeven theoretische uiteenzettingen zullen we ons
met enkele meer practische punten betreffende de constructie van
antennes bezighouden. Allereerst zullen we antennes beschouwen,
waarvan de afmetingen klein zijn t.o.v. de golflengte van de uit te
zenden of te ontvangen electromagnetische golven. Uiteraard komen
deze antennes meestal voor, wanneer de uitzending en ontvangst in
het zg. langegolfgebied plaats heeft. Het is hierbij nl. practisch niet
mogelijk om antennes te bouwen, waarvan de afmetingen van dezelfde
grootte-orde zijn als de golflengte. Ook in het zg. middengolfgebied
(A = 200 4- 600 m) is het vaak bezwaarlijk om antennes te bouwen
met afmetingen, die bv. een halve golflengte of groter zijn. Toch
worden voor zenders dergelijke zeer grote antennes wel toegepast.
Ontvangers zijn echter in het middengolfgebied practisch altijd uit
gerust met antennes, die nog als klein t.o.v. de golflengte kunnen
worden beschouwd.
In het gebied der korte en zeer korte golven vindt de uitzending
en ontvangst meestal plaats met antennes, die van dezelfde grootte-orde,
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of zelfs vele malen groter zijn dan de golflengte. Ook wordt hier de
lengte van de verbindingsleidingen van de antenne naar de zender of
ontvanger vaak vele malen groter dan de golflengte. Op de hiermede
verbonden problemen zullen we hierna nog nader ingaan.
Tenslotte zullen we nog een apart hoofdstuk wijden aan speciale
antenneconstructies, die bij zeer hoge frequenties worden toegepast om
een scherp gerichte uitstraling of ontvangst te verkrijgen (reflectors,
hoorns en lenzen).

III. ANTENNES, DIE KLEIN ZIJN
TEN OPZICHTE VAN DE GOLFLENGTE

i. Open antennes als zendantenne
De eenvoudigste antenne, die voor uitzending of ontvangst in het
lange- en middengolfgebied kan worden gebruikt, is wel een verticaal
omhooggerichte staaf of draad. Wordt tussen een dergelijke draad en
aarde een wisselspanningsbron Z (zender) aangesloten (fig. i), dan zal
in de draad een wisselstroom vloeien met een zodanige verdeling, dat
aan het vrije einde een stroomknoop ontstaat. In het rechtergedeelte
van fig. i is de effectieve waarde van de stroom als functie van de
plaats op de antenne aangegeven. Is de hoogte h klein t.o.v. de golf
lengte, dan kan men deze grafiek bij benadering als een rechte lijn
beschouwen. Het effect naar buiten is nu, alsof een antenne aanwezig
was, die slechts de halve hoogte heeft, doch waarin op alle plaatsen
dezelfde stroom vloeit als aan de onderzijde van de werkelijke antenne.
De stroomverdeling in een dergelijke fictieve antenne is in fig. i met
een stippellijn aangeduid. Men noemt de hoogte van een dergelijke
fictieve antenne, die bij een uniforme stroomverdeling met een stroom,
gelijk aan die, welke aan de onderzijde van de werkelijke antenne vloeit,
dezelfde uitstraling geeft als die, welke bij de werkelijke antenne op
treedt, de effectieve hoogte. In het hier beschouwde geval is dus de
effectieve hoogte
(i)
^eff = 72 h .
Ook de stralingsweerstand zal dezelfde
grootte hebben als die van een loodrecht
op de aarde staande' geleider, ter hoogte
/zeff, waarin op alle plaatsen dezelfde
stroom vloeit. Volgens formule (II.18) is
dus de stralingsweerstand
Rs — 160 712 (

2

n .... (2)

en volgens (II. 12) is de effectieve waarde
van de electrische veldsterkte in het
horizontale vlak op een afstand r
Ieffheff

Ar * .... (3)
Hierin is /eff de effectieve waarde van
de stroom aan de onderzijde van de
^eff “120 TT.

nheff

A/JZ

1

Ietf. stroom-

sterkte
Fig. 1. Open antenne, be
staande uit een verticaal
vanaf het aardoppervlak op
gerichte geleider, aangesloten
aan een zender Z. Rechts is
de stroomverdeling aange
geven voor het geval, dat de
hoogte h klein is t.o.v. de
golflengte. De effectieve
hoogte heff is in dit geval
ongeveer gelijk aan de halve
werkelijke hoogte.
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antenne, die dus door de spanningsbron wordt geleverd (zie fig. i).
Om de door de zender bij een bepaalde antennestroom veroorzaakte
veldsterkte zo groot mogelijk te maken dient volgens (3) de effectieve
hoogte zo groot mogelijk te zijn. Behalve door het vergroten van de
antennehoogte kan men hier ook een gunstig effect bereiken door
maatregelen, waarmede men de stroom in de antenne zodanig beïnvloedt,
dat deze op alle hoogten boven de grond dezelfde waarde heeft. Men
kan dit bereiken door aan de bovenzijde van de antenne één of meer
horizontale draden te spannen, waardoor de constructie van fig. 2
(„omgekeerde L-antenne”) of fig. 3 (T-antenne) ontstaat.
Soms worden ook een groot aantal horizontale draden aan de top
van de antenne als een scherm uitgespannen (schermantenne).
In het rechter- en bovengedeelte van fig. 2 en 3 is het verloop
van de stroomsterkte langs de antennedraden in een grafiek geschetst.
Ook hier is weer aan de vrije
&
uiteinden een stroomknoop
£
aanwezig. Daar echter de bo
E
venzijde van het verticale antennedeel nu geen vrij uiteinde
meer is, is op dit gedeelte een
veel gelijkmatiger stroomverdeling aanwezig dan bij een
h
antenne volgens fig. 1. Hier
door zal de effectieve hoogte
bij antennes volgens fig. 2 en 3
///////////////////////////////////// stroomsterkte
bijna gelijk zijn aan de werke
Fig. 2. Open antenne, bestaande uit een lijke hoogte en deze waarde
verticale en een horizontale draad. Langs meer benaderen, naarmate de
de geleiders is de stroomverdeling aan capaciteit van het bovenste
gegeven. Wanneer de capaciteit van het
horizontale gedeelte voldoende groot is, antennegedeelte groter is (dus
is de effectieve hoogte ongeveer gelijk bv. naarmate bij een scherm
aan de werkelijke hoogte.
antenne meer draden zijn uit
gespannen). Bij een antenne
met een grote „topcapaciteit"
È-S*
kan men dus de stralingsweerIÉ
stand en de veldsterkte op een
^rrTrTTTÏÏÏÏTllÏÏriïÏÏIÏÏTTmTTTr^
bepaalde afstand berekenen
L-.
volgens (2) en (3), waarbij
voor de effectieve hoogte ten
naaste bij de werkelijke hoogte
h
h kan worden ingevuld.
Bij antennes volgens fig. 2
■ .
en
3 zal behalve het verticale
~
//)/nnnwuun
stroomsterkte
deel ook het horizontale ge
Fig. 3. Open antenne, bestaande uit een
verticale en twee horizontale draden. deelte energie uitstralen. Bij
Langs de geleiders is de stroomverdeling nauwkeurige berekeningen zal
aangegeven.
men ook hiermede rekening

^rrïïTlTflTl?^...I

tfl 1/1
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dienen te houden. Daar ech
\
/
ter de stroomsterkte in het
X \
' S
verticale deel het grootst is
/
i
s \
en bovendien bij T-antennes
/ ✓ / / / / // /' //' i \\\\
I
'\ \\ ' \
/
en schermantennes de in
I I I f
/ :
' 't 1I I 1
I I I I 1 1
\ \
tegengestelde richting vloei
T T T T r t
T T
T
1
tl!
!
ende stromen in de ver 1{ !
1 1
I
I
1 1 1
1
! I
1
1
1
@1
I
!
l ! 1
schillende horizontale dra
gags 7
den eikaars invloed op het
stralingsveld op grote af
stand grotendeels opheffen, Fig. 4. Verloop van de stroom in een open
heeft de uitstraling hoofd antenne en in de bodem in de onmiddelijke
nabijheid hiervan.
zakelijk door het verticale
gedeelte plaats. Bij een „om
gekeerde L-antenne” (fig. 2) is slechts één horizontale draad aanwezig.
Het gevolg hiervan is, dat een zeker richteffect optreedt. De antenne
straalt sterker in de richting, waarin de horizontale draad is gespannen
dan in tegengestelde richting. Dit richteffect hangt af van het geleidingsvermogen van de bodem; het is groter naarmate het horizon
tale deel van de antenne langer is. Het is echter te gering om hier
mede een energiebesparing van enige betekenis te bereiken.
1

1

Bij de hierboven weergegeven beschouwingen werd steeds het mate
riaal, waaruit de antenne is samengesteld, als weerstandsloos beschouwd.
In werkelijkheid zullen natuurlijk de antennedraden een bepaalde
weerstand hebben, waarin door de antennestroom warmte wordt ont
wikkeld. Het hiervoor benodigde vermogen is als verloren te beschouwen
en dient dus in de practijk zo klein mogelijk te worden gehouden.
Noemen we het door de antenne uitgestraalde vermogen Ws en het in
warmte omgezette vermogen Wv, dan is het rendement van de antenne
Ws
(4)
71 Ws + Wy‘
Het spreekt wel vanzelf, dat men dit rendement steeds zo hoog
mogelijk zal opvoeren, dus dat men steeds de antennedraden een
geringe weerstand tracht te geven. Behalve in deze draden kan ook
energieverlies optreden door een onvolkomen isolatie van de antenne
draden. Voor de isolatoren, waarmede deze draden zijn uitgespannen,
dient dan ook materiaal te worden gebruikt, dat ook bij hoge fre
quenties nog een grote weerstand heeft.
Behalve in het materiaal van de eigenlijke antenne en in de isola
toren ontstaat ook energieverlies, doordat in de aarde stromen vloeien.
Speciaal in de onmiddellijke nabijheid van de antenne kan de stroom
dichtheid aanzienlijk zijn. De stroomkring voor de antennestroom
wordt nl. gevormd door de antennedraden, de capaciteit tussen deze
draden en de aarde, en de aarde. In fig. 4 is met enkele lijnen het
verloop van de stroom in een T-antenne aangegeven. Het blijkt hier
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duidelijk, dat in de nabijheid van de antenne de aardstroomdichtheid
groot kan zijn. Om het energieverlies, dat hierdoor ontstaat, te ver
minderen, worden bij grote zendantennes vaak koperdraden in de aarde
ingegraven, die in de richting liggen, waarin de aardstromen lopen
en zich uitstrekken vanaf de onderzijde van de antenne over een
afstand, gelijk aan de effectieve hoogte of meer. Soms worden ook
koperdraden op isolatoren op een kleine afstand boven de aarde ge
spannen. Men noemt dit een „tegengewicht”. De functie van de aarde
wordt door een dergelijk stel draden practisch geheel overgenomen,
waardoor in de aarde bijna geen stromen meer vloeien en hierdoor dus
geen belangrijk energieverlies meer kan optreden.
Zoals iedere geleider heeft een antennedraad een bepaalde zelfinductie en een zekere capaciteit tegen
■\
aarde. Bij een antenne, waarbij horizontale
—TJTj—nJb—/v50ö
draden zijn toegepast (bv. fig. 3) bestaat
Rv
Rs
La
de capaciteit van de antenne tegen aarde
Mz
cTT voor een aanzienlijk deel uit de capaciteit
van het bovenste gedeelte, terwijl de
zelfinductie grotendeels door het verticale
deel wordt bepaald. De antenne zal dus
Fig* 5* Vervangingsschema een seriekring vormen, die op een be
van een antenne. Z. zender;
paalde frequentie is afgestemd. In fig. 5
La. Antennezelfinductie;
Ca* Antennecapaciteit;
is de vervangingsimpedantie voorgesteld,
J?s* Stralingsweerstand;
waarmede de zender is belast. La en Ca
Rv Verliesweerstand.
zijn resp. de antennezelfinductie en -capa
citeit, terwijl Rs de stralingsweerstand
voorstelt. Tenslotte is i?v een weerstand,
waardoor we ons de energieverliezen in
antenne en aarde veroorzaakt kunnen
denken. Het rendement van de antenne
kan dus ook worden uitgedrukt door
<*>

—

—tjij—njb-^öüü^—1
Rv

Rs

La
Ca

Fig. 6. a. Vervangingsschema
van een antenne, die met behulp van een spoel L is afgestemd op de frequentie van
de zender Z; b. Idem, wan
neer de afstemming plaats
heeft met behulp van een
condensator C.

V

Rs

Rv + Rs'

(5)

In het algemeen zal de resonantiefrequentie van de antenne niet gelijk zijn
aan de frequentie van de door de zender
geleverde wisselspanning. De grootste
waarde van de antennestroom wordt na
tuurlijk verkregen, indien deze beide fre
quenties
gelijk zijn, dus als de antenne is
_
afgestemd op de zenderfrequentie. Is dit
niet het geval, dan kan de antenne worden
afgestemd met behulp van een spoel of
een condensator. Wordt in serie met de
antenne een spoel aangebracht (fig. 6a),
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dan is de combinatie spoel-antenne afgestemd
op een frequentie, die lager is dan de eigenfrequentie van de antenne; wanneer daarentegen
in serie met de antenne een condensator wordt
7geschakeld (fig. 6b), wordt het geheel op een
hogere frequentie afgestemd. De resonantieo o
o
frequentie van een antenne, die kort is t.o.v.
I'V o
o o
de golflengte, is in de regel te hoog, zodat in
Xli
de antenneketen een inductieve impedantie
moet worden opgenomen. Daar een spoel in
Fig. 7. Afgestemde
de antenne steeds extra energieverlies ver antenne,
die via een
oorzaakt, is het gewenst, dat de extra benodigde transformator is ge
zelfinductie zo klein mogelijk is, dus dat de koppeld met een zen
der Z.
resonantiefrequentie van de antenne zo dicht
mogelijk bij de zenderfrequentie ligt. Voor
practische antennes komt dit neer op een zo groot mogelijke antennecapaciteit. Men kan nu in serie met de antenne bv. een serieschakeling
van een spoel en een variabele condensator schakelen met behulp
waarvan de antenne kan worden afgestemd (fig. 7). Om de overdracht
van de maximale energie van de zender naar de antenne te waar
borgen moet in de regel tussen deze beide een transformator worden
geschakeld, zoals in fig. 7 is voorgesteld. Voor nadere bijzonderheden
omtrent de koppeling van een zender met een antenne verwijzen we
naar Deel 4a, hfdst. III.F.
Is de antenne in afstemming gebracht, dan is de ingangsweerstand
gelijk aan de som van de stralingsweerstand Rs en de verliesweerstand
waarbij de laatste meestal klein is t.o.v. de eerste. Het vermogen,
dat door de zender aan de antenne wordt toegevoerd, is dus practisch
gelijk aan
(6)
= Ie ff2 fis
Uit (2), (3) en (6) volgt nu voor de effectieve waarde van de electrische veldsterkte (in V/m) op een afstand r (in m) van een zender,
die een vermogen Wz (in watt) uitzendt,
*eff=9<5^.
r

(7)

Zo zal men dus bv. op een afstand van 200 km van een omroepzender met een vermogen van 50 kW, theoretisch een veldsterkte
Zseff = 9/5 ^5° 000 V/m = 1,1 mV/m
200 000

kunnen verwachten. De in de practijk gevonden waarde kan hiervan
aanzienlijk afwijken, o.a. doordat in de bodem absorbtie vari energie
optreedt.
20
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We zagen in het voorgaande,
dat het voor het verkrijgen
van een grote effectieve hoogte
gewenst is, dat de antenne capaciteit groot wordt ge
maakt. Is nu de antenne op
gehangen aan metalen masten,
zoals bv. op schepen het geval
Fig. 8. Antenne, opgehangen aan twee
masten. Het heeft geen zin om ter ver is, dan zou men geneigd zijn
groting van de antennecapaciteit de om de capaciteit Ci van het
capaciteit Cj van de isolatoren te ver bovenste antennedeel naar deze
groten.
masten te vergroten door het
aanbrengen van condensatoren
(zie fig. 8). Het is nuttig
om er op te wijzen, dat hier
mede niet het beoogde effect
kan worden bereikt. Immers
door de metalen masten zal
nu een wisselstroom vloeien,
Fig. 9. Montage van een open antenne die in tegenfase is met die
op een vliegtuig.
in het verticale antennegedeelte. Hierdoor wordt het
veld op enige afstand van de antenne verzwakt. Bovendien kan
de antenne op deze wijze een ongewenst richteffect verkrijgen.
Vergroting van de antennecapaciteit mag dus alleen worden ver
kregen door uitbreiding van het bovenste antennegedeelte (bv. door
meer horizontale draden te spannen); de capaciteit tussen de antenne
en eventuele metalen masten dient zo klein mogelijk te worden ge
houden.
In sommige gevallen is het onmogelijk om een antenne op te richten,
die zo groot is, dat een bevredigende effectieve hoogte wordt ver
kregen. Met name is dit het geval bij vliegtuigen. Een zg. sleepantenne,
die bestaat uit een uit het vliegtuig neergelaten, met een gewicht
verzwaarde draad, is bij de moderne snelle vliegtuigen niet meer toe
te passen wegens de grote luchtweerstand. Men spant daarom vaak
een antenne tussen een korte mast en de staart van het vliegtuig
(fig* 9)» Het behoeft geen betoog, dat de effectieve hoogte van een
dergelijke antenne zeer gering is. Om een voldoend groot vermogen
te kunnen uitstralen is dus in de antenne een zeer grote stroom nodig,
waarvoor een zeer hoge spanning dient te worden aangelegd. Vaak
treden hierdoor constructieve moeilijkheden op.
Voor zeer snelle vliegtuigen is zelfs van een antenne, als in fig. 9
is voorgesteld, de luchtweerstand te groot. Men gaat er dan wel toe
over om de vleugels van het vliegtuig zelf als antenne te gebruiken
voor een radioverbinding op korte golven. Het geheel werkt dan als
een zg. dipoolantenne (zie hfdst. IV.3).
^Ci

Cl'

II
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2. Open antennes als ontvangantenne
Wanneer een antenne, zoals die bv, schematisch is weergegeven in
fig. 1, 2 of 3, niet aangesloten wordt aan een zender, doch geplaatst
wordt in een electromagnetisch wisselveld, wordt in deze antenne een
electromotorische kracht geïnduceerd. Wanneer het desbetreffende
electromagnetische wisselveld het karakter heeft van een vlakke lopende
golf, kan deze e.m.k. gemakkelijk worden berekend. We kunnen hier
toe aannemen, dat de vlakke lopende golf ontstaat door een op een
grote afstand geplaatste, electrisch trillende dipool (fig. 10). Is de
effectieve waarde van de stroom in deze dipool 7eff, dan ontstaat,
zoals we in hfdst. II zagen, een electromagnetisch wisselveld, dat op
een grote afstand r practisch een vlakke lopende golf is. De electrische veldsterkte is volgens formule II.5
£effi = 60 71

Ieffdl
Xr ’

(8)

Zou de stroom 7eff niet in de dipool D, doch in het geaarde einde
van de antenne A vloeien (fig. 10b), dan zou ter plaatse van de di
pool D een electrische veldsterkte heersen, gegeven door de formule
•^eff ^eff
(9)
Xr *
Tussen de beide bolletjes van de dipool wordt nu een wisselspanning
geïnduceerd:
(10)
^eff = Etf{2dl = 60 71
Xr
Eqü2 = ÖO 71

Volgens de reciprociteitsstelling wordt in het eerstbeschreven ge
val (fig. 10a) deze zelfde spanning
A
in de antenne A geïnduceerd. Uit
(8) en (10) volgt
Je „ff,

Veff = Tieffi /zeff,-----

(n)

of in woorden: wordt een antenne,
die klein is t.o.v. de golflengte,
geplaatst in een vlakke lopende
electromagnetische golf, waarvan
de electrische krachtlijnen verti
caal zijn, dan wordt in deze an
tenne een spanning geïnduceerd,
die gelijk is aan het product van
de effectieve hoogte en de elec
trische veldsterkte.
Ten gevolge van de geïndu
ceerde e.m.k. gaat, indien de
antenne met aarde is verbonden,

'///////<////////

(ieff
w/////

’///////

Fig. 10. Berekening van de in een
ontvangantenne opgewekte spanning
met behulp van het reciprociteitstheorema. Wanneer in de dipool D
een stroom 7cff vloeit (a) ontstaat in
de open antenne een spanning, die
gelijk is aan de spanning, die in de
dipool wordt opgewekt, wanneer de
stroom 7eff in de open antenne vloeit (b).
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in de antenne een wisselstroom vloeien. Hierdoor straalt de antenne
energie uit. De grootte hiervan is vastgelegd door de stralingsweerstand;
ook bij ontvangantennes speelt dus deze weerstand een belangrijke rol.
Het vervangingsschema van een ontvangantenne is nu, zoals in fig. nb
is weergegeven. Tussen de antenneklemmen p en q bevindt zich een
spanningsbron met een e.m.k., die door (n) is gegeven en een inwendige
impedantie, die bestaat uit de stralingsweerstand Rs, de verliesweerstand Rw, de antennezelfinductie La en de antennecapaciteit Ca. Zoals
uit de wisselstroomtheorie (Deel i) bekend is, bereikt het vermogen,
dat een spanningsbron met een bepaalde inwendige impedantie
kan leveren, een maximum, wanneer de belastingsimpedantie een
zodanige waarde heeft, dat de complexe voorstelling hiervan toegevoegd
complex is aan de complexe voorstelling van de inwendige impedantie.
Bij aansluiting van een dergelijke impedantie tussen de klemmen p en q
(fig. n) kan dus ook de antenne een maximum vermogen leveren. Wordt
daarentegen tussen de klemmen p en q een zuivere reactantie aange
sloten, waarvan de imaginaire voorstelling tegengesteld is aan de ima
ginaire voorstelling van het reactieve deel van de antenne-impedantie
(j (o L.% -f-

-7=r), dan wordt tussen deze klemmen een maximum
j (o Ca
spanning verkregen. Voor de hieruit volgende consequenties voor de
aanpassing van een ontvangtoestel aan een antenne verwijzen we naar
Deel 3, hfdst. IV.F.
Door plaatselijke omstandigheden kan het veld van een zender sterk
afwijken van een vlakke lopende golf, waardoor we het in het voorgaande
voorstelden. Door absorbtie van energie in huizen, bomen enz. en
door reflexie aan allerlei oppervlakken, is de veldsterkte op verschillende
plaatsen vaak zeer verschillend. Het spreekt vanzelf, dat men een
ontvangantenne opstelt op een plaats, waar de veldsterkte het grootst is.
Hierbij dient men echter ook rekening te houden met het veld van
plaatselijke storingsbronnen. Bevinden de storingsbronnen zich in de
nabijheid van het ontvangtoestel, dan kan met voordeel voor de ver
binding tussen antenne en toestel van een afgeschermde leiding gebruik

Rs
ÓP

£

($K„

Ry

La CaPl

1

Fig. 11. De onder a voorgestelde ontvangantenne kan t.o.v. de aansluitklemmen p en q
worden vervangen door het onder b aangegeven
vervangingsschema. La. Antennezelfinductie;
Ca. Antennecapaciteit; Rs. Stralingsweerstand;
Ry. Verliesweerstand.

(of ‘

‘
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jo| b

Fig. 12. Montage van een
open antenne aan een schoorsteen. a. Antenne; b. Transformator, ter aanpassing van
de antenne-impedantie aan
de golfweerstand van de
kabel c.
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worden gemaakt. Een zeer goede ontvangantenne voor lange- en midden
golven verkrijgt men door een verticale staaf zo hoog mogelijk op te
richten en via een afgeschermde leiding met de ontvanger te verbinden.
Teneinde de impedantie van de antenne aan te passen aan die van de
kabel kan deze via een transformator worden verbonden (fig. 12).
3. Raamantennes
Een raamantenne is in wezen een spoel met een groot windingsoppervlak. Wordt een dergelijke spoel in een electromagnetisch wisselveld geplaatst, bv. in een vlakke lopende golf, dan wordt hierin een
wisselspanning geïnduceerd, die als volgt is te berekenen.
Uit de wisselstroomtheorie is bekend, dat in een gesloten winding,
die in een sinusoïdaal wisselend magnetisch veld is geplaatst, een
wisselspanning wordt geïnduceerd, die gelijk is aan het product van
de cirkelfrequentie oj en de omvatte flux 0. Wanneer nu het vlak van
de raamantenne loodrecht op de magnetische krachtlijnen staat, is de
omvatte flux 0 gelijk aan het product van de magnetische inductie B
en het windingsoppervlak O. Bestaat het raam uit n windingen, dan
wordt hierin dus een spanning geïnduceerd
l^eff = n öeff (o O

(12)

Nu is in lucht de magnetische inductie gelijk aan 4 ti/io7 maal de
magnetische veldsterkte, terwijl volgens formule I. (1) de verhouding
van de electrische veldsterkte tot de magnetische gelijk is aan 120 n.
Substitueren we dit in (12) en voeren we tevens in oj — 2 tc f =
2

tl

2 X IO^

0 —^ —, dan vinden we voor de geïnduceerde spanning
Ve{( = ~ Eeif O n.

(i3)

Is het vlak van de raamantenne niet loodrecht op de magnetische
krachtlijnen geplaatst, dan kan men de magnetische veldsterkte H ont
binden in twee componenten H1 en H2, resp.
loodrecht op en in het vlak van de antenne
(fig. 13). Alleen door de eerstgenoemde com
ponent wordt in de windingen een spanning
geïnduceerd. Daar H1 = H cos y zal de span
ning in de raamantenne nu bedragen
2 TE

veit =-J-Erft On cos y>........ (14)
De grootte van de geïnduceerde spanning
is dus afhankelijk van de stand van het raam,
of m.a.w. een raamantenne heeft een zeker
richteffect. De sterkste ontvangst heeft plaats,
wanneer de voortplantingsrichting van de

Fig. 13. Raamantenne A.
De richting van de mag
krachtlijnen
netische
maakt een hoek yi met de
normaal op het vlak van
het raam. Met V is de
invalsrichting van de elecgolven
tromagnetische
aangegeven.
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lopende golf in het vlak van de raamantenne
ligt. (Immers deze voortplantingsrichting
staat loodrecht op de vector, die de magne
tische veldsterkte aangeeft.) Het richtingsdiagram is voorgesteld in fig. 14. Het wordt
gevormd door de uiteinden van vectoren,
Fig. 14. Richtingsdiagram waarvan de lengte evenredig is met de
van een raamantenne als cosinus van de hoek, die ze met het vlak
ontvangantenne. Dit is van de raamantenne maken. Het is gemak
tevens het stralingsdiagram, wanneer de raam kelijk aan te tonen, dat dit diagram uit twee
antenne als zendantenne cirkels bestaat. Uit deze figuur is een indruk
wordt gebruikt.
te krijgen van de verhouding van de ge
ïnduceerde wisselspanningen wanneer de
lopende golf uit verschillende richtingen de raamantenne treft. Wan
neer het vlak van de raamantenne verticaal is, geldt het richtings
diagram in het horizontale vlak. Bij plaatsing van de antenne in de
vrije ruimte zou een dergelijk richtingsdiagram ook voor een verticaal
vlak gelden, doch in de practijk worden raamantennes doorgaans vrij
dicht bij het aardoppervlak opgesteld, waardoor het verticale richtings
diagram een andere vorm verkrijgt.
Ook op de raamantenne wordt vaak het begrip effectieve hoogte toegepast. Hieronder verstaat men dan de in de antenne geïnduceerde
spanning, gedeeld door de electrische veldsterkte, waarbij wordt
aangenomen, dat het vlak van de antenne in de voortplantingsrichting
van de electromagnetische golven is geplaatst (ip = o). Volgens for
mule (13) is dus de effectieve hoogte

Aeff = ^T°n

(15)

Wordt dus bv. een raamantenne van 10 windingen met een windingsoppervlak O van 1 m2 gebruikt voor het ontvangen op een golflengte
van 200 m, dan is volgens (15) de effectieve hoogte slechts V1071 ^ 0,3 m.
Hoewel de raamantenne meestal wordt gebruikt als ontvangantenne
is het ook mogelijk dit antennetype als zendantenne te gebruiken. Ook
hierbij vertoont de raamantenne een richteffect. Met behulp van het
reciprociteitstheorema kan worden aangetoond, dat het stralingsdiagram
in het horizontale vlak overeenkomt met het richtingsdiagram bij ge
bruik als ontvangantenne. Als zendantenne straalt dus een raam
antenne het sterkst in de richtingen, die overeenkomen met het vlak
van de windingen; loodrecht op het vlak van de antenne vindt geen
uitstraling plaats. Heeft een raamantenne n windingen, waarvan het
oppervlak O (m2) is en vloeit in deze windingen een stroom met een
effectieve waarde /eff (A), dan is op een afstand r (m) en in een richting,
die is gegeven door de hoek y) (fig. 14), de electrische veldstetkte
Eeff = ^2,

0 n 7eff cos V'

(16)
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Hierin is A de golflengte (in m), die behoort bij de frequentie van
de wisselstroom.
Het door de raamantenne uitgestraalde vermogen (in watts) bedraagt
^-O2 n2/eff2.

(17)

^s= 320 -;4

Eenzelfde vermogen zou in de raamantenne worden verbruikt,
wanneer deze niet straalde, doch een weerstand Rs had, die is gegeven
door de formule
n4
(18)
Rs= 320^4 O2 n2.
Dit is dus de stralingsweerstand van de raamantenne.
Wordt bv. een raamantenne van 10 windingen met een windingsoppervlak O van 1 m2 gebruikt voor het zenden op een golflengte van
100 m, dan bedraagt volgens (18) de stralingsweerstand Rs slechts
0,03 D. Door deze kleine waarde van Rs is het rendement van de
antenne [zie (5)] slechts gering. Om deze reden worden raamantennes
zelden als zendantenne gebruikt.
Wordt de raamantenne als ontvangantenne gebruikt, en hierop dus
een ontvangtoestel aangesloten, dan gaat, ten gevolge van de ge
ïnduceerde spanning in het raam, een wisselstroom vloeien. Hierdoor
straalt het raam weer een zeker vermogen uit. De raamantenne zal zich
hierdoor gedragen als een spanningsbron met een electromotorische
kracht volgens formule (14) en een inwendige weerstand, die is ge
geven door (18). In fig. 15a en b zijn de raamantenne en het vervangingsschema, beide aangesloten aan een ontvangtoestel, voorgesteld.
Een raamantenne heeft natuurlijk ook een zekere zelfinductie, zodat
in fig. 15b in serie met Rs een spoel met zelfinductie La is aangegeven.
Doorgaans wordt de schakeling zodanig uitgevoerd, dat deze zelf
inductie in de eerste kring van het ontvangtoestel wordt opgenomen.
Bovendien heeft de raamantenne een bepaalde weerstand, die in de
figuur door Rw is voorgesteld.
Volgens formule (14) is de in een raamantenne geïnduceerde spanning
evenredig met het aantal windingen n. Men zou nu kunnen menen,
dat het voordelig is om het aantal windingen zo hoog mogelijk op te

R
Rs

Rv

La
O

O

~
Fig. 15. a. Raamantenne R, aangesloten aan een ontvangtoestel O. b. De raam
antenne kan worden vervangen door eeri spanningsbron met een bepaalde
inwendige impedantie. La. Zelfinductie van de raamantenne; Rs> Stralings
weerstand; Ry. Verliesweerstand.
.

“
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voeren. In werkelijkheid is dit echter met het geval. Immers de zelfinductie van het raam wordt groter met stijgend aantal windingen en
wel is La ongeveer evenredig met n2. Volgens formule (18) is dit eveneens; het geval met de stralingsweerstand. Nu heeft een ontvangtoestel
een bepaalde ingangsimpedantie en om de gunstigste aanpassing tussen
antenne en ontvanger te verkrijgen dient in het algemeen tussen deze
beide een transformator te worden geschakeld. Wordt nu het aantal
windingen van het raam groter gemaakt, dan dient de verhouding van
het aantal secundaire tot primaire windingen kleiner te worden ge
maakt en wel dient deze transformatieverhouding omgekeerd evenredig
met het aantal windingen van de raamantenne te zijn. De grotere in het
raam geïnduceerde spanning wordt dus weer „omlaaggetransformeerd”
en aan de ingangsklemmen van de ontvanger wordt uiteindelijk geen
hcgere spanning verkregen. Wat betreft de aan de ingangsklemmen
van de ontvanger verkregen signaalspanning maakt het dus, bij juiste
aanpassing van de impedantie van de antenne aan die van de ontvanger,
geen verschil of het raam uit meer of minder windingen is samen
gesteld. Om een reden, die we hieronder nog nader uiteen zullen zetten,
wordt dikwijls slechts één winding gebruikt. De in deze winding ge
ïnduceerde spanning wordt dan natuurlijk met behulp van een trans
formator „omhooggetransformeerd" (zie fig. 16).
De reden, dat voor ontvangtoestellen met raamantenne vaak slechts
één winding wordt gebruikt, is gelegen in het optreden van een ver
schijnsel, dat men meestal aanduidt met de weinig zeggende benaming
„antenne-effect”.Hiermede bedoelt men dan, dat iedere raamantenne
ook enigszins werkt als open antenne op de wijze, zoals die onder 2.
in dit hoofdstuk werd beschreven. Ten gevolge van de electrische veld
sterkte wordt tussen boven- en onderzijde van het raam een wissel
spanning geïnduceerd, ook als het vlak van het raam loodrecht staat
op de voortplantingsrichting van de electromagnetische golven, zodat
de windingen geen magnetische flux omvatten. In fig. 17 is de ladingsverdeling op een raamantenne weergegeven, die op een bepaald ogen
blik ten gevolge van de electrische veldsterkte E kan ontstaan. Is nu
de raamantenne aan één zijde met aarde verbonden, zoals in fig. 15

o

Fig. 16. Raamantenne, bestaande
uit één winding, die via een
transformator met het ontvang
toestel is verbonden.

Fig. 17. Werking van
een raamantenne als
open antenne („antenne-effect").

Fig. 18.
Afgeschermde
raamantenne, be
staande uit één
winding.
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Fig. 19. Draaibare raamantenne voor gebruik bij radiopeilingen.
en 17 is weergegeven, dan ontstaat hierdoor aan de antenneklem van
de ontvanger een bepaalde wisselspanning. Het richtingsdiagram van
de antenne kan hierdoor belangrijk worden gewijzigd. Wanneer een
raamantenne wordt gebruikt teneinde een storende zender te onder
drukken of om de richting te bepalen, waarin zich een bepaalde zender
bevindt, kan een dergelijke verstoring van het richtingsdiagram zeer
hinderlijk zijn. Het „antenne-effect” is nu sterker, naarmate de raam
antenne uit meer windingen bestaat. Immers de laatste winding, die
met de ontvanger is verbonden, is dan met aarde verbonden via alle
andere windingen, die tezamen een grote zelfinductie kunnen hebben.
De laatste winding zal dus „beter" als open antenne werken naarmate
meer windingen aanwezig zijn. Raamantennes, waarvan een bijzonder
goed richteffect wordt verlangd, worden daarom in de regel uit slechts
één winding samengesteld.
Teneinde het „antenne-effect” nog verder te onderdrukken, dient

300 b.III.3
men het raam niet aan één zijde met aarde te verbinden en de schakeling
zo symmetrisch mogelijk t.o.v. aarde uit te voeren. Een ander afdoend
middel tegen het „antenne-effect” is het aanbrengen van een electrische afscherming om het raam. In fig. 18 is een dergelijke afge
schermde raamantenne voorgesteld. Teneinde te voorkomen, dat ook
de afscherming een gesloten winding vormt, waarin wisselstromen
kunnen vloeien, dient de afscherming op één of meer plaatsen te
worden onderbroken. Voor meer bijzonderheden omtrent het „antenneeffect'' in raamantennes verwijzen we naar de literatuur.1
Raamantennes worden vaak toegepast voor het bepalen van de rich
ting, waarin zich een bepaalde ontvangen
zender bevindt (radiopeilingen). Hiertoe
//
maakt men gebruik van het feit, dat, wan
neer het vlak van het raam loodrecht op
de richting naar de zender staat, geen
ontvangst plaats heeft. Dit nulpunt in de
n
ontvangsterkte is veel scherper in te
stellen dan het maximum, dat optreedt,
wanneer het vlak van het raam naar de
zender is gericht (fig. 14).
Fig. 20. Twee loodrecht op
Fig. 19 toont een draaibare afge
elkaar staande raamantennes
I en II. Bevindt de ontvangen schermde raamantenne, zoals die aan boord
zender zich in de met een van schepen wordt gebruikt voor het ver
pijl aangegeven richting, dan richten van radiopeilingen.
worden in de beide antennes
Het is ook mogelijk peilingen te ver
spanningen geïnduceerd, die
richten met twee niet draaibare raam
zich verhouden als tg a.
antennes, waarvan de vlakken loodrecht
op elkaar staan. Is nl. de richting, waarin
oC
zich de zender bevindt, bepaald door. de
hoek oc (zie fig. 20), dan wordt in de
raamantenne II een spanning geïnduceerd,
die evenredig is met sin a. De in de
raamantenne I geïnduceerde spanning is
fSERS2
daarentegen evenredig met cos a. De ver
Si»
houding van deze beide spanningen is
dus evenredig met tg a. De hoek a kan
nu worden bepaald door de verhouding
van deze beide spanningen vast te stellen.
Dit kan geschieden door de beide antennes
Fig. 21. Twee loodrecht op ieder te verbinden met een spoel, van
elkaar staande spoelen voor welke spoelen de assen loodrecht op
gebruik bij een peilinstallatie.
Beide spoelen bestaan uit elkaar staan (fig. 21). In de ruimte tussen
twee helften, S!—S/ en deze spoelen ontstaat nu een magnetisch
S2—S2'. S3 is een draaibare wisselveld, waarbij de richting van de
spoel,"waarmede de richting
kan worden vastgesteld, 1 P. CORNELIUS: Het antenne-effect bij ont
waarin zich de te peilen vangtoestellen met raamantenne. Philips Tech
zender bevindt.
nisch Tijdschrift 7 (1942) 65—73.
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Fig. 22. Twee gekruiste raamantennes voor gebruik bij een peilinstallatie aan
boord van een schip.
krachtlijnen afhankelijk is van de verhouding van de sterkten van de
in de beide spoelen vloeiende wisselstromen. Door een draaibaar op
gestelde spoel kan nu de richting van de magnetische krachtlijnen
worden vastgesteld (radio-goniometer). Valt nl. het vlak van deze spoel
samen met de richting van de magnetische krachtlijnen, dan wordt
hierin geen wisselspanning geïnduceerd. Bij een voldoend symmetrische
opbouw van de gehele installatie moet hiertoe de draaibare spoel t.o.v.
de vaste spoelen in een stand worden geplaatst, die overeenkomt met
de richting, waarin zich de te peilen zender t.o.v. de beide raam
antennes bevindt (vgl. fig. 20 en 21). Fig. 22 toont een dergelijke
combinatie van twee loodrecht op elkaar staande raamantennes aan
boord van een schip.
Behalve als richtingzoeker wordt een raamantenne ook vaak gebruikt
voor het verminderen van de storing, die van een zender kan worden
ondervonden bij de ontvangst van een andere zender. Hiertoe wordt
dan het vlak van het raam loodrecht, op de richting naar de storende
zender geplaatst. Hiervan kan natuurlijk alleen worden gebruik gemaakt,
wanneer de richtingen naar de gewenste en de storende zender een
voldoend grote hoek met elkaar vormen. Bevinden zich de beide
zenders in dezelfde richting of wel liggen de richtingen naar de beide
zenders in eikaars verlengde, dan is met behulp van een raamantenne
geen onderdrukking van de storende zender mogelijk. Toch kan in dit
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laatste geval wel een onderdrukking van de storing worden verkregen.
Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van een combinatie van een
raamantenne en een open antenne. De fase van de spanning, die aan
de klemmen van een raamantenne wordt verkregen, is nl. afhankelijk
van de stand van het vlak van het raam t.o.v. de richting van de kracht
lijnen. Wanneer het raam over een hoek van i8o° wordt gedraaid,
worden vóór en na deze draaiing twee spanningen verkregen, die even
groot zijn, doch in tegenfase. Een open antenne vertoont daarentegen
geen richteffect. Hierbij is de fase van de geïnduceerde spanning onaf
hankelijk van de richting, waarin zich de ontvangen zender bevindt.
Wanneer men nu aan een ontvanger zowel een raamantenne als een
open antenne op een bepaalde wijze aansluit, kan men een richtingsdiagram verkrijgen zoals in fig. 23 is voorgesteld.1 Men noemt een
dergelijke figuur een hartlijn of cardioïde. We zien, dat het op deze
wijze mogelijk is, de ontvangst in één bepaalde richting te onder
drukken, zodat een gewenste en een storende zender ook kunnen worden
gescheiden, wanneer de richtingen van de ontvanger naar de beide
zenders in eikaars verlengde liggen.
Bij de in het voorgaande gegeven
theorie van de raamantenne werd steeds
stilzwijgend aangenomen, dat deze an
tenne vrij in de ruimte is opgesteld. In
werkelijkheid heeft men natuurlijk vaak
met de invloed van zich in de nabijheid
bevindende geleiders rekening te houden.
Speciaal de invloed van de aarde kan in
vele gevallen niet worden verwaarloosd.
Fig. 23. Richtingsdiagram, Wanneer men de aarde weer beschouwt
dat 'kan worden verkregen als een zeer groot vlak met een oneindig
met een combinatie van een
raamantenne en een open groot geleidingsvermogen, kan men de
antenne (cardioïde of hart- invloed hiervan in rekening brengen door
behalve de antenne zelf het electrische
„spiegelbeeld" hiervan t.o.v. het aard
oppervlak te beschouwen. Hieronder ver
staat men een fictieve raamantenne, die
men zich onder het aardoppervlak kan
denken op een even grote afstand hiervan
als de werkelijke antenne (fig. 24). De
stroom in deze fictieve raamentenne dient
/
1 Daar de spanning in de raamantenne en die
Fig. 24. Teneinde de invloed in de open antenne een onderlinge fasevervan de aarde op het stralings schuiving van 90° vertonen, moet één van deze
veld van een raamentenne in spanningen via een fasedraaiend netwerk aan de
rekening te brengen, kan ontvanger worden toegevoerd. Voor nadere bij
men behalve de eigenlijke zonderheden hieromtrent verwijzen we naar:
antenne ook het „spiegel P. CORNELIUS en J. VAN SLOOTEN: In
beeld” hiervan t.o.v. het stallaties voor verbeterde omroepontvangst,
aardoppervlak beschouwen. Philips Techn. Tijdschr. 9 (1947) 55—64.
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t.o.v. het aardoppervlak symmetrisch te verlopen met de stroom in de
werkelijke antenne. De som van de stralingsvelden van de werkelijke
antenne en van het „spiegelbeeld" is nu gelijk aan het werkelijke
stralingsveld. (Hierbij wordt tevens een electromagnetisch veld onder
het aardoppervlak gevonden, dat in werkelijkheid niet aanwezig is.)
Zoals men gemakkelijk inziet, wordt bij een dicht bij het aardoppervlak
opgestelde raamantenne, die als zender wordt gebruikt, door de invloed
van de aarde de veldsterkte ter hoogte van het aardoppervlak ongeveer
verdubbeld (onder aanname, dat het aardoppervlak een zeer goede
geleider is).
Tenslotte willen wij er nog op wijzen, dat een raamantenne, gebruikt
als ontvangantenne, meestal minder gevoelig is voor de invloed van
plaatselijke storingen, dan een open antenne. De oorzaak hiervan is
het feit, dat in de nabijheid van een stralende geleider (in het quasistationnaire gedeelte van het veld) tussen de electrische en de mag
netische veldsterkte een andere verhouding heerst dan op grote afstand
(het stralingsveld). Een zich in de nabijheid van de ontvanger be
vindende storingsbron kan men nu beschouwen als een zender en
meestal is de situatie zodanig, dat in de nabijheid hiervan, dus ook
ter plaatse van de raamantenne, de verhouding van de magnetische tot
de electrische veldsterkte kleiner is dan de waarde, die deze verhouding
op grotere afstand heeft. Daar een raamantenne in de eerste plaats
gevoelig is voor het magnetische wisselveld zal dus een dergelijke
antenne gevoeliger zijn voor het veld van een verwijderde zender dan
voor dat van de meeste plaatselijke storingsbronnen. Voor nadere
bijzonderheden hieromtrent verwijzen we weer naar de literatuur. 1
Een nadeel van een raamantenne t.o.v. een open antenne is echter,
dat bij de eerstgenoemde het sluiereffect (fading) eerder merkbaar
wordt. De aan dit effect onderhevige golven zijn nl. aan de ionosfeer
teruggekaatst en komen dus altijd enigszins van boven (zie Deel 2,
hfdst. IX). Nu is een open antenne meestal slechts zeer weinig ge
voelig voor verticaal invallende golven (immers hiervan is de elec
trische veldsterkte horizontaal gericht). Een raamantenne daarentegen
ontvangt zowel horizontaal als verticaal invallende golven. Onder be
paalde omstandigheden kan het dus voorkomen, dat bij gebruik van
een raamantenne reeds sluiereffect merkbaar wordt, terwijl dit bij een
open antenne op dezelfde plaats nog niet het geval is.
1 P. CORNELIUS: De gevoeligheid van antennes voor plaatselijke storingen.
Philips Technisch Tijdschrift 6 (1941) 307—313.

IV. ANTENNES, DIE NIET KLEIN ZIJN
T.O.V. DE GOLFLENGTE

De eigenschappen van de verschillende antennes, die wij in het
vorige hoofdstuk beschreven, gelden alleen, wanneer de afmetingen
van deze antennes klein zijn t.o.v. de golflengte van de uitgezonden of
ontvangen electromagnetische golven. De aldaar gegeven theorie kan
in de meeste gevallen nog worden toegepast, wanneer de afmetingen
niet groter zijn dan 1/8 golflengte. Natuurlijk zal deze omstandigheid
zich meestal voordoen bij antennes voor het lange- en middengolfgebied. Slechts in weinige gevallen komt het voor, dat men in staat is
hiervoor antennes te bouwen, waarvan de afmetingen van dezelfde
orde van grootte zijn als de genoemde golflengten. Dit is nl. uitsluitend
het geval met zendantennes voor omroepzenders, die in het middengolfgebied (A= 200-^-600 m) uitzenden. Door de zeer grote afmetingen
komen dergelijke antennes natuurlijk niet in aanmerking voor ont
vangtoestellen.
Bij gebruik van kleine golflengten (bv. kleiner dan ongeveer 50 m)
is het natuurlijk gemakkelijker om antennes te bouwen, waarvan de
afmetingen van dezelfde orde van grootte zijn als de golflengte. Van
de bijzondere voordelen, die dergelijke antennes bieden (hoofdzakelijk
gerichte straling) wordt dan ook een veelvuldig gebruik gemaakt.
In dit hoofdstuk zullen we allereerst de antennes behandelen, die
voor gebruik als zendantenne in het middengolfgebied in aanmerking
komen om daarna tot een beschrijving over te gaan van een aantal
voor het kortegolfgebied gebruikelijke antenneconstructies.
1. Zendantennes voor middengolven
Een tegenwoordig zeer veel gebruikte constructie voor een dergelijke antenne is een verticaal opgerichte mast, die ongeveer een halve
golflengte lang is. De mast, die van metaal is vervaardigd, en van de
aarde geïsoleerd is opgesteld, wordt dan zelf als antenne gebruikt. Zij
kan als een vrij dragende constructie uitgevoerd worden of wel van
spandraden zijn voorzien. (Deze laatste zijn dan dus niet als antenne
bedoeld.)
In hfdst. II behandelden we reeds het stralingsdiagram van een
verticaal opgerichte geleider ter lengte van een halve golflengte
(fig. II. 19). Uit het feit, dat deze figuur een meer „afgeplatte” vorm
heeft dan het stralingsdiagram van een korte antenne (fig. II. 16) volgt,
dat bij een „halvegolf-antenne” de uitstraling van de energie meer in
horizontale richting plaats heeft. Bij een bepaald uitgestraald ver
mogen zal dus bij een antenne volgens fig. II. 19 op een bepaalde
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afstand een grotere veldsterkte worden verkregen, dan bij het gebruik
van een kleine antenne.
De stralingsweerstand van een antenne, die loodrecht op het aard
oppervlak is opgericht, en een halve golflengte hoog is, bedraagt
ongeveer 100 Q (geplaatst gedacht in de stroombuik, dat is dus hier
in het midden van de antenne). Wordt nu door de antenne een ver
mogen Wz uitgestraald, dan is dus
(1)
Wz = A>ff2 Rs = 100 -^eff2
Uit 11.(14) en M volgt nu voor de effectieve waarde van de electrische veldsterkte aan het aardoppervlak (0 = go°)

Rdt= TO v‘iËy

(2)

r

Uit 111.(7) en (2) blijkt nu, dat inderdaad bij eenzelfde uitgestraald
vermogen Wz op eenzelfde afstand r met een „halvegolf-antenne”
een grotere veldsterkte wordt verkregen dan met een antenne, die
klein is t.o.v. de golflengte. Ook hier kan echter in de practijk een
aanzienlijke afwijking van de door (2) gegeven theoretische waarde
optreden, voornamelijk doordat de aarde slechts een beperkt geleidingsvermogen heeft. Over grote watervlakten, die een veel beter geleidingsvermogen hebben dan het land, kunnen de electromagnetische golven
zich veel meer ongehinderd voortplanten en hier wordt dan ook een
grotere veldsterkte verkregen.
De winst in veldsterkte, die t.o.v. een „kleine antenne" wordt
verkregen, wordt nog iets groter, wanneer de antenne nog een weinig
langer dan een halve golflengte wordt gemaakt. Wordt de antenne veel
langer gemaakt, dan treedt weer een vermindering van de veldsterkte
langs het aardoppervlak op. Uit fig. II.20 blijkt, dat bij een antenne,
die een gehele golflengte lang is, zelfs in het geheel geen uitstra
ling van energie in horizontale rich
ting plaats heeft. Een veel toegepaste
lengte voor een zelfstralende an
tennemast is ongeveer 0,53 maal de
golflengte. In fig. 1 is een dergelijke
antenne voorgesteld; in het rechter
gedeelte van deze figuur is de ver
deling van de stroomsterkte langs de
mast weergegeven.
Zoals in Deel 2, hfdst. IX, reeds
werd uiteengezet, vindt de uitbrei
Ieff.
ding van de electromagnetische gol
ven van een zendantenne gedeeltelijk
plaats door directe straling en ge Fig. 1. Zelfstralende antennemast,
ter lengte van 0,53 maal de golf
deeltelijk door golven, die aan de lengte.
d. Spandraden; i. Isola
ionosfeer zijn gereflecteerd. Wan toren. Rechts is de stroomverdeling
langs de mast aangegeven.
neer de ontvangst voornamelijk door
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deze gereflecteerde golven geschiedt, kan
een sterk sluiereffect (fading) optreden.
Hoe meer energie nu in horizontale rich
ting wordt uitgestraald, des te groter is
de afstand, waarop de ontvangst nog
X
hoofdzakelijk door de directe straling kan
geschieden, dus hoe groter het gebied
zal zijn, waarin nog ontvangst zonder
sluiereffect mogelijk is. Inderdaad is ge
bleken, dat bij gebruik van een zendantenne ter hoogte van een halve golf
1 «rr
i
lengte een belangrijke vermindering van
dit effect optrad.
Fig. 2. Zelfdragende antenne
Omdat in het bovenste gedeelte van de
mast, voorzien van een „top
mast
de stroomsterkte slechts gering is,
capaciteit”. i. Isolatoren.
Rechts is de stroomverdeling draagt dit deel slechts weinig bij tot de
in het verticale gedeelte aan straling. Soms wordt dan ook dit ge
gegeven.
deelte weggelaten en vervangen door een
horizontaal antennegedeelte met een tame
lijk grote capaciteit. Hierdoor kan de antenne wat korter dan een
halve golflengte zijn. In fig. 2 is een antenne met een dergelijke „top
capaciteit" schetsmatig aangegeven, waarnaast wederom de stroomverdeling in de verticale mast is geschetst.
Teneinde een zelfstralende antennemast op verschillende golf
lengten te kunnen afstemmen worden ook wel constructies toegepast,
waarbij het bovenste gedeelte van de mast uitschuifbaar is.
2. Algemene beschouwingen over antennes
voor korte golven
Thans zullen we een aantal antennes beschrijven, die op korte
golven zowel voor zenders als voor ontvangers worden gebruikt. Het
doel, dat men met deze antennes beoogt, kan sterk variëren. Voor
zenders, die overal in een bepaald gebied moeten kunnen worden ont
vangen (omroep en televisie), wenst men uiteraard een antenne, die
in alle richtingen een gelijkmatige uitstraling van electromagnetische
golven geeft. Het horizontale stralingsdiagram dient dus een cirkel
te zijn. Ook voor ontvangers, die zenders uit verschillende richtingen
moeten ontvangen, is in de regel een cirkelvormig richtingsdiagram in
het horizontale vlak gewenst. In vele gevallen echter wordt een zender
ingericht om slechts door één ontvanger of door een aantal ontvangers
in één bepaalde richting te worden ontvangen. In dit geval tracht men
meestal de antenne zodanig in te richten, dat de energie voornamelijk
in de gewenste richting wordt uitgestraald. Ook voor de ontvangers
worden dan veelal dergelijke „richtantennes” gebruikt. Een ander ge
bied, waar van dergelijke antennes een veelvuldig gebruik wordt ge
maakt, is de radar (zie Deel 6b).
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De vele gebruikelijke antenneconstructies kunnen we dus in twee
grote gebieden verdelen, nl. de rondstralende antennes (die tevens bij
gebruik als ontvangantenne uit alle richtingen een gelijkmatige ont
vangst geven) en de richtantennes. We zullen van de meest toegepaste
antennetypes van beide soorten een beschrijving geven.
3. Dipoolantennes
De meest gebruikte en eenvoudigste antenne voor korte golven be
staat uit een staaf of draad, waarvan de lengte ongeveer een halve
golflengte bedraagt. Daar het stralingsdiagram van een dergelijke draad
ongeveer gelijk is aan dat van een dipool (vergelijk fig. II.3 en
fig. II. 10), spreekt men hier meestal van een dipoolantenne. Doorgaans
wordt de antenne in het midden onderbroken en hier de leiding aan
gesloten, die de verbinding tussen de zender of ontvanger en de
antenne vormt (zie fig. 3). Zeer vaak is deze leiding meerdere golf
lengten lang; zij dient dus te worden beschouwd als een „lange leiding",
omtrent de eigenschappen waarvan in Deel 2, hfdst. III.D het een en
ander werd medegedeeld.
In hfdst. II.4 bespraken wij reeds het stralingsveld van de rechte
stroomvoerende draden met verschillende lengten. Bij verwaarlozing
van de invloed van de aarde straalt een verticaal geplaatste draad of
staaf in alle horizontale richtingen even sterk. Een dergelijke draad
kan dus als rondstralende antenne worden gebezigd. Is de lengte gelijk
aan een halve golflengte, dan wordt door formule II. (7) de electrische
veldsterkte gegeven in de omringende ruimte, terwijl fig. II.10 het
stralingsdiagram voorstelt. De uitstraling heeft dus hoofdzakelijk in
horizontale richting plaats. In een richting, loodrecht op de dipool
antenne (0 = go°) op een afstand r (in m) is volgens formule 11.(7)
de effectieve waarde van de electrische veldsterkte
(3)
In hfdst. II.6 vermeldden we reeds, dat de stralingsweerstand van
een vrij opgestelde geleider ter lengte van een halve golflengte 73 H
bedraagt. Deze weerstand kan men zich in het midden (de stroombuik) geplaatst denken. Wordt nu op deze plaats de koppelleiding aan
gesloten, zoals in fig. 3 is geschetst, dan wordt deze dus ongeveer met
de genoemde weerstand afgesloten. (De verliesweerstand van deze antenne is verwaarloosbaar
1/a A
klein t.o.v. de stralingsweerstand.)
B
Op de theorie omtrent de stralende „halvegolfantenne”, zoals die in hfdst. II werd ge
geven, moet voor de practijk nog een kleine Fig. 3. Dipoolantenne
A, die via een koppel
correctie worden aangebracht. We hadden hier leiding
B is verbonden
nl. aangenomen, dat de stroomverdeling langs met een zender of
ontvanger C.
een rechte draad een sinusoïdaal verloop heeft
21
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(zie hfdst. II.3). We vermeldden daar ter plaatse reeds, dat een derge
lijke stroomverdeling in practische gevallen slechts bij benadering aan
wezig is. Terwijl in theorie een antenne als hier bedoeld in resonantie
is, wanneer de lengte precies een halve golflengte bedraagt, dient men
in de practijk hiertoe de antenne een weinig korter te maken. Hier
door is ook de stralingsweerstand wat kleiner dan de waarde van
73 £>, die werd gevonden voor een geleider, die exact een halve golf
lengte lang is en waarop een sinusoïdale stroomverdeling aanwezig is.
De aanname van een stralingsweerstand van 70 D vormt in de practijk
voor dipoolantennes een betere benadering van de werkelijkheid.
Wanneer een dipoolantenne wordt gebruikt voor ontvangst, wordt
deze zoveel mogelijk opgesteld in de richting van de electrische kracht
lijnen. Het is vrij gemakkelijk om te berekenen, hoe groot de wissel
spanning is, die bij een gegeven veldsterkte in de antenne wordt geinduceerd. Hiertoe maken we wederom gebruik van het reciprociteitstheorema. We nemen aan, dat het stralingsveld, waarin de dipool
antenne is geplaatst, wordt veroorzaakt door een stralende dipool, die
bestaat uit twee op een kleine afstand dl van elkaar geplaatste bolletjes,
waartussen een geleidende draad is gespannen. De effectieve waarde
van de wisselstroom in deze draad zij /eff (fig. 4). De effectieve waarde
van de electrische veldsterkte ter plaatse van de antenne A is nu
gegeven door vergelijking 11.(5), waarin 9 = 90°, dus
Eeff = 60 n

Ieffdl
Ir *

(4)

Zou de stroom /e ff niet in de dipool D, doch in de antenne A vloeien
(in de stroombuik, dus in het midden), dan zou de effectieve waarde
van de electrische veldsterkte ter plaatse van de dipool D door (3)
zijn gegeven, zodat in de dipool een spanning

^eff = 6o If-dl

(5)

zou worden geïnduceerd. Volgens het reciprociteitstheorema is deze
spanning gelijk aan de spanning, die in de dipoolantenne A wordt
Rs

2 .leff.

t

Fig. 4. Dipool D en dipoolantenne A
op een onderlinge afstand r. Met be
hulp van deze configuratie en het
reciprociteitstheorema kan de door een
vlakke lopende golf in de dipool
antenne geïnduceerde spanning worden
berekend.

Ub—°—l<t

©

Veff.

•—1

O

Fig. 5. a. Dipoolantenne met een belastingsweerstand Ru; b. Vervangingsschema van de onder a. voorgestelde,
in een electromagnetisch wisselveld
geplaatste antenne; Veff« De geïndu
ceerde spanning; Rs. De stralings
weerstand.
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geïnduceerd door een electromagnetisch wisselveld, waarvan de electrische veldsterkte door (4) is gegeven. Uit (4) en (5) volgt nu
Vefl=~^Eetf-

(6)

Wordt de dipoolantenne in het midden onderbroken, zoals in fig. 3
en 4 is voorgesteld, dan zal deze zich aan de zo verkregen klemmen
voordoen als een spanningsbron met een door (6) gegeven e.m.k. en
een inwendige weerstand, die practisch gelijk is aan de stralingsweerstand (fig. 5). Evenals bij iedere spanningsbron met inwendige
weerstand, wordt in een uitwendige weerstand
het maximumvermogen verkregen, wanneer deze laatstgenoemde weerstand gelijk is
aan de inwendige weerstand Rs.
Men zou natuurlijk bij een dipoolantenne ook kunnen spreken van
de effectieve hoogte, waaronder men dan dient te verstaan de verhouding
van de in de antenne geïnduceerde spanning tot de electrische veld
sterkte ter plaatse. Volgens (6) is dus deze effectieve hoogte

hu=—•

(7)

Meer gebruikelijk is echter om bij dit antennetype (evenals bij vele
andere) een nieuwe grootheid in te voeren, nl. het effectieve oppervlak,
dat als volgt wordt gedefinieerd. We zagen reeds in hfdst. I, dat in
een vlakke lopende golf door een oppervlak, ter grootte van 1 m2, dat
loodrecht op de voortplantingsrichting staat, een bepaald vermogen
„stroomt", dat is gegeven door formule 1.(4). In een dipoolantenne,
die evenwijdig met de electrische krachtlijnen is opgesteld, wordt een
wisselspanning volgens formule (6) geïnduceerd. Wordt deze dipool
antenne belast met een weerstand, die gelijk is aan de stralingsweerstand Rs, dan wordt in deze weerstand het maximum-vermogen verkregen:
t'eff2 _____
v £eff2
^max =
(8)
4#s
4^2 Rs
Het is dus juist alsof met de dipoolantenne aan de vlakke lopende
golf een vermogen kan worden onttrokken over een oppervlak
Oeff =

^max
£eff#eff'

waarvoor, in verband met de formules I.(i) en (8), kan worden ge
schreven:
30 A2
(9)
Oeff =
Wordt hierin voor de stralingsweerstand Rs ingevuld 70 ü, dan
wordt deze formule

°eff =

I

7 71

;'2-

(10)
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Dit begrip „effectief oppervlak"
zal het in het hierna volgende
eenvoudig maken om een dipoolantenne te vergelijken met ver
schillende andere antennevormen.
Fig. 6. Zender Z en ontvanger O,
Wij willen ook nog een formule
beide aangesloten aan een dipool- aangeven voor de spanning, die
antenne A„ resp. A2, die op een
onderlinge afstand r zijn geplaatst. De in een ontvangantenne kan wor
in Ao geïnduceerde spanning als den verkregen, wanneer zowel
functie van het door
uitgestraalde voor de zender als voor de ontvermogen is gegeven door formule (12). vanger een dipoolantenne wordt
gebruikt (fig. 6). Wordt aan de
zendantenne een vermogen Wz toegevoerd, dan is de effectieve waarde
van de stroom in de stroombuik
a,

n/

/

\/Wz

M~\~rT’

Ter plaatse van de ontvangantenne zal dus volgens (3) een electrische
veldsterkte heersen
Etii

__ 60 1 / Wz

r ra,....................

(n)

zodat in de ontvangantenne. een spanning wordt geïnduceerd
Peff =

60 A
nr

m

z

(12)

Vullen we ook hier weer in Rs = 70 Q, dan wordt deze formule
^eff = 2»3V Wz................................ ..

(13)

Wordt dus bv. aan een zendantenne een vermogen van 25 W toe
gevoerd op een golflengte van 1 m, dan wordt in een op een afstand
van 25 km opgestelde ontvangantenne een spanning verkregen
^eff=2,3 —-— V25 V = 460 //V.
Deze spanning zou echter alleen worden verkregen, wanneer de beide
antennes volkomen vrij in de ruimte zouden zijn opgesteld. Door de
invloed van de aarde kan in de practijk een aanzienlijke afwijking van
deze theoretische waarde optreden. In de regel is de practisch gemeten
spanning kleiner dan de theoretische.
We zagen reeds, dat de ingangsweerstand van een dipoolantenne
gelijk is aan de stralingsweerstand Rs = 70
Men zal dus bij voor
keur voor de verbinding tussen antenne en zender of ontvanger een
transmissieleiding gebruiken, waarvan de golfweerstand eveneens
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70 Q is. Immers in dit geval is de antenne juist aan de transmissielèiding „aangepast”. Wordt de zender of ontvanger zodanig ge
construeerd, dat ook de uitgangs- resp. ingangsweerstand 70 Q is, dan
wordt de overdracht van energie van de zender naar de antenne of
van de antenne naar de ontvanger met het hoogste rendement bereikt
(zie Deel 2, hfdst. III.D.2). Een transmissieleiding, waarvan de golfweerstand niet gelijk is aan de ingangsweerstand van de antenne, kan
via een transformator aan de antenne worden aangesloten. Zeer veel
wordt hiervoor een korte transmissieleiding gebruikt, waarvan de golfweerstand middelevenredig is tussen de beide aan elkaar aan te passen
weerstanden. De lengte van een dergelijke „transformatorleiding”
dient een kwart golflengte te zijn (zie Deel 2, hfdst. III, fig. 108).
Natuurlijk kan op deze wijze ook de zender of ontvanger aan de trans
missieleiding worden aangepast.
Ter vermijding van energieverlies door straling wordt de trans
missieleiding bij voorkeur van een afscherming voorzien en opgebouwd
uit materialen, die bij de hier in aanmerking komende zeer hoge fre
quenties een zo gering mogelijk energieverlies geven. Dit geldt natuurlijk
zowel voor het materiaal van de beide geleiders en de afscherming als
voor de isolatoren, waarmede de geleiders worden gesteund.
Een bijzonder probleem ontstaat, wanneer men, zoals zeer vaak het
geval is, de overdracht van energie van of naar de antenne wil doen
plaatsvinden met behulp van een coaxiale kabel. Daar een dergelijke
kabel geen twee in balans zijnde spanningen kan leveren, zoals die voor
een dipoolantenne gewenst zijn, is het nodig, speciale maatregelen te
treffen om aansluiting van een dergelijke kabel aan de antenne mogelijk
te maken. In fig. 7 zijn enkele methoden weergegeven, waarop het
genoemde doel wordt bereikt. In deze figuur is onder a een dipool
antenne geschetst, die zonder speciale maatregelen aan een coaxiale
leiding is aangesloten. In de regel treden hierbij in de beide helften
A en A' van de antenne ongelijke stromen op, waardoor een afwijking
ontstaat van het theoretische stralingsdiagram. De oorzaak hiervan is
het feit, dat een gedeelte van de stroom, die in de binnenwand van
de buitenste geleider B vloeit, niet naar het gedeelte A' van de antenne
vloeit, doch langs de buitenwand van de geleider B (door het huideffect vloeit bij de hier in aanmerking komende frequenties de stroom
uitsluitend langs de oppervlakken van de geleiders). Ook de kabel zal
dus electromagnetische golven uitstralen, wat verschillende ongewenste
effecten kan hebben. (Handeffect, beïnvloeding van het stralings
diagram van de antenne). Een eenvoudige methode om het vloeien
van een hoogfrequente wisselstroom langs de buitenwand van de kabel
sterk te onderdrukken is in fig. 7b weergegeven. Om de buitenste ge
leider B van de kabel is in de nabijheid van de antenne een derde ge
leider D aangebracht, die aan het van de antenne afgekeerde einde
• geleidend contact maakt met B, doch verder hiervan is geïsoleerd. Men
duidt een dergelijke geleider doorgaans aan als een „manchet”. Wordt
de in de figuur met p aangegeven afstand ongeveer gelijk aan een
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Fig. 7. a. Dipoolantenne, bestaande uit de gedeelten A en A', aangesloten aan
een concentrische kabel, die bestaat uit de buitengeleider B en de binnengeleider C. Op deze wijze kan meestal geen gelijkheid van de stromen in de
beide antennehelften worden verkregen; b. Door om de buitenmantel van de
kabel een „manchet” D aan te brengen wordt de hoogfrequentstroom in de
buitenwand van de kabel sterk onderdrukt. Op deze wijze kan men bereiken,
dat de stromen in de beide gedeelten A en A' van de antenne gelijk zijn; c. Ook
op deze wijze kan een bevredigende aansluiting van een dipoolantenne aan een
coaxiale kabel worden verkregen. E is een spleet, die ongeveer een kwart golf
lengte diep is. Door de plaats van de kortsluiting F tussen binnen- en buiten
geleider van de kabel kan aanpassing van de antenne aan de kabel worden
verkregen; d. Door de kabel voorbij de antenne te verlengen met een gedeelte G,
ter lengte van ongeveer een kwart golflengte, wordt een stevige constructie
verkregen; e. Ook bij de uitvoering met een spleet (zie onder c.) kan men de
kabel voorbij de antenne verlengen met een gedeelte, dat ongeveer een kwart
golflengte lang is; f. Antenne-constructie volgens Pawsey. Het antennegedeelte A' is hierbij verlengd en omgebogen; dit gedeelte is geïsoleerd van
de andere delen.

kwart golflengte gemaakt, dan is aan het open einde tussen de geleiders
B en D een zeer hoge impedantie aanwezig (zie Deel 2, hfdst. III.D.3),
zodat langs de buitenwand geen, of althans slechts een zeer geringe
h.f.-stroom kan vloeien. In de beide helften A en A' van de antenne
worden dan ook op deze wijze gelijke stromen verkregen.
Een andere methode is in fig. 7c geschetst. De buitenste geleider
is hierbij van twee diametraal tegenover elkaar gelegen spleten E voor
zien, die ongeveer een kwart golflengte lang zijn. Wordt nu de bin
nenste geleider C met de buitenste geleider B verbonden, zoals bv.
in de figuur met een schroef F* is aangegeven, dan is het effect van
dit geheel alsof tussen de kabel en de antenne een transformator is
geschakeld. De „transformatieverhouding” kan worden beïnvloed door
de plaats, waarop de verbinding F tussen buiten- en binnengeleider
wordt aangebracht. Hoe dichter* de^e verbinding bij de antenne wordt
aangebracht, hoe meer deze verhouding tot 1 nadert.

I
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Een andere constructie, die voornamelijk wordt toegepast, omdat zij
mechanisch zeer stevig is, wordt in eenvoudige vorm in fig. 7d getoond.
De beide geleiders B en C, waaruit de concentrische kabel bestaat, zijn
voorbij de antenne verlengd met een stuk G, dat ongeveer een kwart
golflengte lang is. Daar de ingangsimpedantie van dit gedeelte zeer groot
is (zie Deel 2, hfdst. III.D.3), gedraagt dit zich voor de aan de antenne
toe te voeren of van de antenne af te nemen wisselstromen als een
„isolator", die mechanisch sterker is dan een werkelijke isolator,
waarmede bij een uitvoering, als in fig. 7a en b is voorgesteld, de
binnengeleider meestal dient te worden gesteund. Natuurlijk wordt bij
een constructie volgens fig. 7d het vloeien van een hoogfrequente
wisselstroom langs de buitenwand van de geleider B niet verhinderd;
hiertegen kan een „manchet", zoals in fig. 7b is geschetst, worden
toegepast.
Verlenging van de geleiders met een gedeelte, dat ongeveer een
kwart golflengte lang is, kan ook worden toegepast, wanneer een
constructie volgens fig. 7c wordt gebruikt. Men verkrijgt dan een uit
voering, zoals in fig. 7e is voorgesteld. De binnengeleider is hier ter
plaatse van de antenne met de buitengeleider verbonden, zodat de
„transformatieverhouding" tussen kabel en antenne 1 is.
Tenslotte is in fig. 7f nog een methode geschetst om een dipoolantenne aan een concentrische kabel te koppelen, die bekend staat als
een „antenne van Pawsey". Hierbij is de binnengeleider C van de
kabel omgebogen en buiten langs de kabel teruggevoerd. Op een be
paalde plaats, die in de figuur met H is aangegeven, is een geleidende
verbinding tussen de buitenmantel van de kabel en de omgebogen
geleider C aangebracht. Het gedeelte A' van de antenne is nu ook
verlengd en omgebogen en loopt over een bepaalde afstand parallel
met het omgebogen gedeelte van C (doch is hiervan geïsoleerd). Het
gedeelte A van de antenne is verbonden met de buitenste geleider B
van de kabel. Door een geschikte keuze van de lengte van de om
gebogen gedeelten van C en A' en van de plaats van de kortsluiting H
kan men bereiken, dat de stromen in de beide antennegedeelten gelijk
en in tegenfase zijn („in balans" zijn).
Bij de in fig. 7 geschetste opstelling is steeds de antenne A—A'
loodrecht op de koppelleiding B—C geplaatst. Soms is het gewenst
om de kabel en de antenne in eikaars verlengde op te stellen. In fig. 8
zijn enkele constructies aangegeven, waarmede aan deze wens kan
worden voldaan. In fig. 8a is de buitenste geleider B van de coaxiale
kabel naar buiten „omgeslagen", Hierdoor wordt het ene deel A' van
de eigenlijke antenne gevormd; het andere gedeelte, A, bestaat uit een
verlengd gedeelte van de binnengeleider C. De beide met p aangegeven
afmetingen worden ongeveer gelijk aan een kwart golflengte gemaakt.
Het „omgeslagen" gedeelte van de buitenste geleider heeft nu aan het
open einde een zeer grote ingangsimpedantie (zie Deel 2, hfdst. III.D.3).
Hierdoor zal dit gedeelte electrisch ongeveer gelijkwaardig zijn met
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een geleider, die aan de onderzijde
vrij is, en de beide delen A en A'
kunnen samen als dipoolantenne fun
A
P
A
A
P
P
geren. In het ideale geval zal hierbij
geen hoogfrequente wisselstroom langs
de buitenwand van de kabel vloeien.
Dikwijls wordt echter dit ideaal slechts
E
ten dele bereikt. Verbetering kan dan
A'
P
A*
P A*
worden verkregen op de wijze, die we
P
reeds aan de hand van fig. 7b be
schreven, nl. door het aanbrengen van
een „manchet” om de buitenmantel
B
B
van de kabel. In fig. 8b is een derge
lijke „manchet” in combinatie met een
dipoolantenne als onder a is geschetst,
©
D
©
P
weergegeven.
Door een bepaalde constructie kan
ook een impedantietransformatie tussen
kabel en antenne worden verkregen.
B
Op deze wijze kan een kabel, waarvan
de golfweerstand niet gelijk is aan de
Fig. 8. a. Constructie van een di ingangsweerstand van de antenne, toch
poolantenne, die in het verlengde aan deze antenne worden aangesloten,
van de voedingskabel ligt. A en A' waarbij door een geschikte keuze van
zijn de beide antennegedeelten,
die resp. bestaan uit een verlengd de „transformatieverhouding” de beide
gedeelte van de binnenste gelei weerstanden aan elkaar worden aan
der C en een „omgeslagen" ge- gepast, zodat de kabel toch is belast
peeltevande buitenste geleider B; met een weerstand, die gelijk is aan
b. Door middel van een „man
chet" D kan het ontstaan van een zijn golfweerstand. In fig. 8c is een
hoogfrequente wisselstroom in de dergelijke uitvoering afgebeeld. De
buitenwand van de kabel worden eigenlijke antenne wordt weer gevormd
tegengegaan; c. Constructie voor door de met A en A' aangegeven ge
aanpassing van de kabel aan de
dipoolantenne wanneer de golf deelten. De binnengeleider C is door
weerstand van de kabel niet gelijk middel van de schroef E verbonden
is aan de antenne-ingangsweer- met de binnenwand van het gedeelte A'.
stand. De schroef E steekt door Doordat dit gedeelte ongeveer een kwart
een gat in de geleider B, doch golflengte lang is ontstaat nu hierin
maakt geen contact met B.
een staande golf, die aan het open
ondereinde een spanningsbuik vertoont. Hierdoor geraakt nu de eigen
lijke antenne A'—A in trilling. Door de keuze van de plaats van de
schroef E kunnerj kabels met verschillende golfweerstanden aan de
antenne worden aangepast. Het ontstaan van hoogfrequente wissel
stromen in de buitenwand van de kabel kan natuurlijk ook hier worden
tegengegaan door het aanbrengen van een „manchet”.
Bij een dipoolantenne, zoals bv. in fig. 3 werd geschetst, is de
stroom in de stroombuik, dus in het midden van de antenne, tevens
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de stroom, die in het uiteinde van de kabel vloeit. Hierdoor is de
ingangsweerstand van een dergelijke antenne voor de frequentie,
waarop de antenne is afgestemd, ongeveer 70 Cl. Het is echter ook
mogelijk, de antenne zodanig te construeren, dat de stroom in het
uiteinde van de kabel niet gelijk is aan de stroom in de stroombuik
van de antenne. Ook op deze wijze kan een aanpassing worden be
reikt, wanneer een kabel, waarvan de golfweerstand niet gelijk is aan
70 Cl, moet worden gebruikt.
Men kan hiertoe de dipoolantenne uit enkele parallel geschakelde
delen laten bestaan en slechts één van deze gedeelten aan de kabel
aansluiten. In fig. 9 is een dipoolantenne voorgesteld, die uit twee
parallel geschakelde gedeelten bestaat. Men noemt dit antennetype
gewoonlijk een gevouwen dipoolantenne. De momentele waarde van de
stroom in de beide takken is voor een bepaald ogenblik in de figuur
met pijlen aangegeven. De totale antennestroom bestaat dus uit de som
van de stromen in beide delen. Slechts één dezer gedeelten is aan
de koppelleiding aangesloten. De stroom in
deze leiding is dan ook gelijk aan de helft
van de antennestroom in de stroombuik. Om
een bepaald vermogen aan de antenne toe te
I I
voeren is dus in de kabel een twee maal zo
/2x
kleine stroom nodig vergeleken bij een nor
male dipoolantenne. De ingangsimpedantie
van de gevouwen dipoolantenne is dus 4 X
I \
die van een normale enkelvoudige dipool
antenne; deze bedraagt dus ongeveer 4 X 70 =
= 280 D. De gevouwen dipool is daarom Fig. 9. Gevouwen dipool
Hiervan is de in
bijzonder geschikt om te worden gebruikt in antenne.
gangsweerstand vier maal
combinatie met een koppelleiding, waarvan die van een enkelvoudige
de golfweerstand ook ongeveer deze waarde
dipoolantenne.
heeft. Een dergelijke waarde van de golf
weerstand kan bv. voorkomen bij een paralleldraadleiding (zie Deel 2, hfdst. III.D).
Een golfweerstand van ongeveer 70 Cl kan
daarentegen met een coaxiale leiding ge
makkelijk worden bereikt, zodat een derge
y2x
lijke kabel zich beter leent voor aansluiting
L
aan een normale dipoolantenne.
Een andere waarde van de ingangsweer
stand kan nog worden verkregen door de
antenne uit meer dan twee evenwijdige delen
samen te stellen of wel door de beide ge Fig. 10. Aansluiting van
deelten van een gevouwen dipool verschillende een voedingsleiding L aan
een dipoolantenne A ter
dikte te geven.
aanpassing van de golf
Een methode, die wel wordt toegepast om weerstand
van de leiding
een paralleldraadleiding aan een normale aan de antenne-ingangsdipoolantenne aan te sluiten, is voorgesteld
weerstand.
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in fig. 10. De antenne A is hierbij door twee schuin toelopende draden
verbonden met de dubbeldraadsleiding L. Door de keuze van de
aansluitplaatsen aan de antenne kan de juiste aanpassing tussen kabel
en antenne worden verkregen.
De in het voorgaande weergegeven beschouwingen omtrent dipoolantennes gelden slechts voor één bepaalde frequentie, nl. die, waarbij
de hiermede corresponderende golflengte tweemaal de totale lengte
van de antenne is. Voor andere frequenties verkrijgt het stralingsdiagram een andere vorm en heeft ook de ingangsimpedantie een andere
waarde. Daar de golfweerstand van een paralleldraad- of coaxiale lei
ding onafhankelijk van de frequentie is, is dus de antenne dan niet
meer aan de kabel aangepast. Ook de verschillende methoden, die toe
gepast kunnen worden om aanpassing tussen golfweerstand en antenneingangsweerstand te verkrijgen (zie hierboven), voldoen slechts bij één
bepaalde frequentie exact aan de gestelde eisen. Moeilijkheden kunnen
hierdoor ontstaan, wanneer de uitzending een brede frequentieband be
slaat, zoals bv. bij televisie het geval is (zie Deel
6a). Het is hierbij natuurlijk gewenst, dat zo
wel de uitzending als de ontvangst voor alle
frequenties binnen het in aanmerking komende
frequentiegebied zo gelijkmatig mogelijk ge
schiedt. Het is nu gebleken, dat een dipoolantenne in een bredere frequentieband kan
worden gebruikt naarmate de gebruikte ge
leiders dikker zijn. Voor zenders en ont
Fig. 11. Antennes voor vangers, waarmede signalen in een brede
uitzending of ontvangst
in een brede frequentie frequentieband moeten worden overgebracht,
band. a. Dipoolantenne, worden dan ook vaak dipoolantennes toege
bestaande uit twee dikke past, waarvan de beide delen uit dikke
cilindrische geleiders;
cilinders bestaan, of wel een kegelvormig
b. Dipoolantenne, be model hebben (fig. 11). Van dergelijke an
staande uit twee kegel
tennes is de ingangsweerstand kleiner dan
vormige geleiders.
de waarde van 70 ü, die uitsluitend geldt
voor antennes, die dun zijn t.o.v. de lengte.
De ingangsweerstand heeft echter over een
groter frequentiegebied een constante waarde.
Het is niet noodzakelijk, dat de beide ge
deelten van een dipoolantenne, die voor een
brede frequentieband is bedoeld, uit mas
sieve geleiders bestaan, zoals in fig. 11 is
Fig. 12. Dipoolantenne, voorgesteld. Ongeveer dezelfde eigenschappen
bestaande uit een aantal worden verkregen, wanneer een aantal koper
volgens twee kegelman- draden worden gespannen, die tezamen
tels uitgespannen draden,
voor uitzending of ont ongeveer het gewenste oppervlak bepalen
vangst in een brede fre (fig. 12). Een dergelijke antenne is lichter
quentieband.
en is ook beter bestand tegen wind dan een
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antenne uit dikke massieve geleiders. In dit verband zij nog opgemerkt,
dat ook een gevouwen dipoolantenne beter geschikt is voor een brede
frequentieband dan een enkelvoudige dipoolantenne, die uit geleiders
van dezelfde dikte is samengesteld.
Een vaak toegepaste methode om een dipoolantenne te gebruiken
voor de ontvangst van signalen in een brede frequentieband is die,
waarbij de weerstand, waarmede de antenne is belast, aanzienlijk
hoger wordt gekozen dan de stralingsweerstand (70 Q). Daar men de
dipoolantenne kan vervangen door een spanningsbron met een inwendige weerstand van ongeveer 70 Q (fig. 5), wordt het maximale
vermogen door de antenne geleverd, wanneer de belastingsweerstand
eveneens ongeveer 70 O bedraagt. Bij frequenties, waarop de antenne
niet is af gestemd (waarbij dus de golflengte niet gelijk is aan tweemaal
de totale lengte van de antenne), kan echter de antenne niet meer
worden vervangen door een spanningsbron met een inwendige weer
stand van 70 n. De inwendige impedantie bevat dan een capacitieve
of inductieve component. Blijft de belastingsweerstand gehandhaafd
op 70 Ü, dan kan bij eenzelfde geïnduceerde antennespanning slechts
een kleiner vermogen uit de antenne worden verkregen. Wordt nu de
antenne belast met een hogere weerstand, bv. 300 Q, dan kan weliswaar
bij de frequentie, waarop de antenne is afgestemd, een kleiner ver
mogen worden verkregen, doch de variatie, die dit vermogen onder
gaat, wanneer de frequentie in een bepaald gebied wordt gewijzigd,
is ook geringer, zodat een gelijkmatige weergave in een bredere
frequentieband kan worden verkregen.
Zoals reeds op blz. 307 werd vermeld, kan een verticale dipoolantenne
als rondstralende antenne worden gebruikt. De uitgezonden golven zijn
verticaal gepolariseerd, d.w.z. de vector, die de electrische veldsterkte
voorstelt, is verticaal gericht. Wanneer een dipoolantenne horizontaal
wordt geplaatst, worden horizontaal gepolariseerde golven uitgezonden.
In dit geval dient natuurlijk ook de dipoolantenne van de ontvanger
horizontaal te worden geplaatst. Daar een dipoolantenne niet straalt
in de richtingen, die met het verlengde van de antenne samenvallen,
is een horizontaal geplaatste antenne niet geschikt om te worden
gebruikt als rondstralende antenne, doch heeft deze een zeker richteffect. De uitstraling bij gebruik als zendantenne en de ontvangst bij
gebruik als ontvangantenne heeft hoofdzakelijk plaats in, resp. uit,
de richtingen, loodrecht op de antenne. Door gelijktijdig gebruik van
meer horizontaal geplaatste dipoolantennes kan echter wél een rond
stralend antennestelsel worden verkregen. In dit hoofdstuk wordt
onder 7. nog het een en ander hieromtrent medegedeeld.
Een dipoolantenne, waarvan de totale lengte kleiner is dan een halve
golflengte, heeft een stralingsweerstand, die kleiner is dan 70 Q,
terwijl de ingangsimpedantie ook een capacitieve term bevat. Door
middel van een spoel kan echter de antenne weer op de juiste frequentie
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worden afgestemd. Bij verkleining van de lengte wordt uiteraard ook
de effectieve hoogte van de antenne kleiner. Vermeldenswaardig is het
feit, dat, wanneer een dipoolantenne, die kleiner is dan een halve golf
lengte, door middel van een verliesvrije spoel zou kunnen worden af
gestemd, het effectieve oppervlak onafhankelijk van de lengte zou zijn.
Bij verkleining van de lengte vermindert nl. de stralingsweerstand
zodanig, dat, ondanks de geringere in de antenne geïnduceerde spanning,
het maximaal af te geven vermogen constant blijft. In de practijk kan
men hiervan echter geen gebruik maken, omdat de verliezen in de
spoel, die men voor afstemming moet gebruiken, dit beletten.
Is de lengte van een dipoolantenne groter dan een halve golflengte,
dan wordt de stralingsweerstand groter, terwijl de ingangsimpedantie
dan tevens een inductieve term bevat. Wanneer de lengte gelijk aan
een gehele golflengte is, is de ingangsimpedantie weer een zuivere
weerstand, die echter veel groter is dan 70 O. (de grootte hangt af van
de dikte van de antennedraden). De vorm van het stralingsdiagram
blijkt dan uit fig. Il.n.
4. Samengestelde antennes
Hoewel de dipoolantenne, zoals we die in het voorgaande beschreven,
zeer veel wordt toegepast, wordt toch voor vele doeleinden gebruik
gemaakt van meer gecompliceerde antennesystemen. Het doel, dat
hierbij wordt nagestreefd, is steeds om de electromagnetische golven
zoveel mogelijk in de gewenste richting(en) uit te stralen met onder
drukking van uitstraling in de ongewenste richtingen. Hierdoor kan een
belangrijke besparing worden verkregen
op het vermogen van de zender, dat nodig
is om op een bepaalde plaats de gewenste
veldsterkte te bereiken. Zeer vele van de
hier bedoelde antennesystemen zijn op
gebouwd uit een aantal dipoolantennes;
we zullen dan ook allereerst enkele stralingsdiagrammen beschouwen, die met
een aantal van deze antennes kunnen
worden verkregen.
Allereerst beschouwen we hiertoe een
®
j
tweetal dipoolantennes, die evenwijdig
Fig. 13. Bovenaanzicht (a) aan elkaar zijn opgesteld op een onder
en zij-aanzicht (b) van twee linge afstand, die gelijk is aan een halve
evenwijdig aan elkaar opge golflengte (fig. 13). We nemen aanvanke
stelde dipoolantennes. Als de
stromen in deze beide an lijk aan, dat de stromen in deze beide
tennes in fase zijn (aange antennes volkomen identiek zijn, zowel
geven in b), is de veldsterkte wat grootte als fase en verdeling over de
in de richting R, loodrecht lengte betreft. In een willekeurig op een
op het vlak van de antennes,
grote afstand gelegen punt zullen nu
maximaal (dwarsstraalechter de componenten van de electrische
antennesysteem).
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veldsterkte, die door de beide antennes worden veroorzaakt, in het
algemeen niet in fase zijn. De oorzaak hiervan is het feit, dat, om de
meeste punten te bereiken, de golven van de beide antennes ver
schillende wegen moeten doorlopen. Bevindt een punt P zich op een
zodanige afstand, dat de lijnen, die dit punt met de beide antennes
verbinden, als evenwijdig beschouwd kunnen worden (zie fig. 13a),
dan is het verschil in weg, dat door de beide golven wordt doorlopen,
p = 112 A cos a.
Voor iedere golflengte wegverschil bedraagt de faseverschuiving
tussen de beide componenten van de electrische veldsterkte 2 n radialen,
dus is voor het punt P deze faseverschuiving 9? gelijk aan
1

M

cos cc • 2 Ti = 71 cos a.

(14)

Ontstaat dus ten gevolge van de antenne 1 in het punt P een elec
trische veldsterkte
Ex = E sin oj t,
dan is de electrische veldsterkte, die in ditzelfde punt ten gevolge
van de antenne 2 ontstaat,
Eo = E sin (co t — 9?).
De totale veldsterkte zal dus bedragen
= £1 + E2 = E {sin co t + sin (co t — 9?)},
waarvoor ook kan worden geschreven
(15)
Et = 2 E cos V2 <p sin (out — 1U(p)........
De amplitude hiervan is dus evenredig met
| cos V2 9> | = | cos (V2 ™ cos a) |.

Voor a = o° en 180° is cos V2 9> = °; in de punten Q en S, die
liggen in het vlak, dat door de beide antennes gaat, is dus de veld
sterkte nul. Voor een punt R, dat ligt in een richting loodrecht op het
genoemde vlak, is cc = 90°, dus cos V2 9? = 1. In deze richting is dus
de maximale veldsterkte aanwezig. In fig. 14 is in een polair diagram
de grootte van | cos 1/2 <p | uitgezet. Wanneer de beide dipoolantennes
verticaal zijn opgesteld, stelt dus deze figuur het stralingsdiagram in
het horizontale vlak voor. We zien hieruit duidelijk, dat de uitstraling
hoofdzakelijk plaats heeft in de beide richtingen, loodrecht op het
vlak van de beide antennes.
Wordt door een zender een bepaald vermogen geleverd, dan kan dus
met een combinatie van twee antennes in de genoemde richtingen een
sterker veld worden verkregen dan wanneer hetzelfde vermogen aan
één enkele dipoolantenne zou worden toegevoerd. Immers in dit laatste
geval zou ook een gedeelte van het vermogen worden uitgestraald in
de richtingen, waarin met de besproken antennecombinatie geen of
'j
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weinig uitstraling plaats vindt. We zullen een antennestelsel, waarin
de uitstraling hoofdzakelijk plaats heeft in de richtingen, loodrecht op
het vlak, waarin de antennes zijn geplaatst, aanduiden als een dwarsstraalantenne (Engels: broadside array).
De „bundeling” van de electromagnetische golven in bepaalde rich
tingen kan nog worden versterkt, wanneer meer dan twee dipoolantennes worden gebruikt. Plaatsen we bv. 4 antennes in één vlak op
onderlinge afstanden van een halve golflengte en sluiten we deze
antennes weer zodanig aan een zender aan, dat de stroom in alle
antennes in fase is, dan wordt een stralingsdiagram verkregen, zoals
in fig. 15 is voorgesteld. Wordt het aantal antennes tot 8 uitgebreid,
dan heeft het stralingsdiagram de in fig. 16 voorgestelde vorm. We
zien, dat met een toename van het aantal antennes de golven in een
richting loodrecht op het vlak van het antennesysteem in een steeds
smallere bundel worden uitgestraald. Het stralingsdiagram vertoont
echter ook een aantal kleinere lobben, die aangeven, dat een klein
gedeelte van het vermogen ook in andere richtingen wordt uitgestraald.
Voor verschillende toepassingen (bv. radar) is dit ongewenst. Men
gebruikt dan ook hiervoor gecompliceerder antennesystemen, waarbij
de straling in ongewenste richtingen (zg. nevenbundels) zoveel mogelijk
wordt onderdrukt (zie blz. 331 en Deel 6b).
Bij een dwarsstraalantennesysteem volgens fig. 14, 15 en 16 vindt
alleen een bundeling van de electromagnetische golven plaats in het
vlak loodrecht op de antennes, dus bij verticale opstelling in het
horizontale vlak. Het stralingsdiagram in een verticaal vlak is dan
gelijk aan dat van een enkelvoudige dipoolantenne (fig. II. 10).
Bij dwarsstraalantennesystemen, die uit een groot aantal antennes
bestaan, blijkt de vorm van het stralingsdiagram slechts zeer weinig
I

Fig. 14. Stralingsdiagram van een
dwarsstraalantenne, bestaande uit twee
dipoolantennes, die op een afstand
van een halve golflengte van elkaar
zijn opgesteld en waarin de stromen
gelijk en in fase zijn.

Fig. 15. Stralingsdiagram van een
dwarsstraalantenne, bestaande uit vier
dipoolantennes, die op een afstand
van een halve golflengte van elkaar
zijn opgesteld en waarin de stromen
gelijk en in fase zijn.

.
,
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I

af te hangen van het aantal gebruikte an
tennes, doch vrijwel uitsluitend van het
oppervlak van het gehele antennesysteem.
Zou men bv. 16 dipoolantennes gebruiken,
die tezamen een oppervlak beslaan, dat gelijk
is aan het oppervlak van het in fig. 16 voor
gestelde, uit 8 antennes bestaande antenne
systeem, dan wordt vrijwel eenzelfde stralingsdiagram verkregen.
Bij antennestelsels, zoals in de fig. 14
t/m 16 zijn voorgesteld, vindt geen uit
'1'
straling plaats in de richtingen, die liggen
in het vlak van de antennes. Dit komt, om
dat hier steeds een even aantal antennes is
I
beschouwd, die op onderlinge afstanden van
een halve golflengte zijn geplaatst. Als de
antennestromen in fase zijn, zijn de golven,
die door twee naburige antennes worden uit
i
gestraald in de richtingen naar de punten
Q en S (fig. 13a), in tegenfase. Zijn de
stromen in de antennes niet in fase, dan is Fig. 16. Stralingsdiagram
dit laatste in het algemeen niet het geval. van een dwarsstraalDoor een bijzondere keuze van de fase van antenne, bestaande uit
de stromen in de verschillende antennes kan acht dipoolantennes, die
op een afstand van een
men bereiken, dat de straling van het gehele halve golflengte van elkaar
antennesysteem hoofdzakelijk in het vlak van zijn opgesteld en waarin
de antennes plaats heeft. Wanneer men bv. de stromen gelijk en in
fase zijn.
weer twee dipoolantennes evenwijdig aan
elkaar op een afstand van een halve golf
lengte opstelt, dienen hiertoe de antennestromen in tegenfase te zijn.
Is in een punt, dat op een grote afstand is gelegen, in het middelloodvlak van de antennes en in een richting, die een hoek <x maakt
met het vlak, waarin de antennes liggen, de electrische veldsterkte,
die één van de beide antennes veroorzaakt, gelijk aan E sin co t, dan
zal die van de andere antenne — E sin (co t — <p) bedragen. Hierin
is <p weer door vergelijking (14) gegeven. De totale veldsterkte zal
dus zijn
Et = E {sin co t — sin (co t — cp)},
waarvoor ook kan worden geschreven
Et = 2 E sin V2 V cos (w * — V2 9)

(16)

De amplitude hiervan is dus evenredig met
!

| sin x/2 cp | = | sin (V2 n cos a) |..
Voor a = o en 180° is | sin l/2 cp I = 1. We zien dus, dat inderdaad
in de door deze waarden van a bepaalde richtingen de maximale uit-

!
I

i
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straling plaats heeft. Voor a = 90° en 270° is sin 1/2 <p = o, In deze
richtingen heeft dus geen uitstraling plaats. In fig. 17 is weer in een
polair diagram de grootte van | sin (x/2 7t cos a) j als functie van a
uitgezet. Bij verticale opstelling van de antenne is dus deze figuur het
stralingsdiagram in het horizontale vlak. We zien hieruit, dat inder
daad de uitstraling hoofdzakelijk plaats heeft in de richting van het
vlak van de antennes. Een dergelijk antennestelsel zullen we in het
hierna volgende aanduiden als een langsstraalantenne (Engels: endfirearray).
Uit fig. 14 en 17 zien we, dat bij het laatstbehandelde antenne
stelsel de „bundeling" van de electromagnetische golven minder sterk
plaats heeft dan bij een dwarsstraalantenne. Ook bij een langsstraal
antenne kan echter door vergroting van het aantal dipoolantennes een
scherpere bundeling worden verkregen. In fig. 18 en 19 zijn de stralingsdiagrammen voorgesteld voor antennestelsels, bestaande uit 4 en 8
dipoolantennes, die op onderlinge afstanden van een halve golflengte
zijn geplaatst. Teneinde de maximale straling in de richting van het
vlak van het antennestelsel te verkrijgen dienen de stromen in twee
naast elkaar geplaatste antennes telkens 180° in fase verschoven te zijn.
Ook hier zien we in de stralingsdiagrammen weer een aantal kleinere

Fig. 17. Stralingsdiagram van een
langsstraalantenne, bestaande uit twee
dipoolantennes, die op een afstand
van een halve golflengte van elkaar
zijn opgesteld en waarin de stromen
gelijk en in tegenfase zijn.

Fig. 18. Stralingsdiagram van een
langsstraalantenne, bestaande uit vier
dipoolantennes, die op afstanden van
een halve golflengte van elkaar zijn
opgesteld, terwijl de stromen in twee
naast elkaar geplaatste antennes gelijk
en onderling in tegenfase zijn.

Fig. 19. Stralingsdiagram van een langsstraalantenne, bestaande uit acht dipool
antennes, die op afstanden van een halve golflengte van elkaar zijn opgesteld,
terwijl de stromen in de naast elkaar staande antennes gelijk en onderling in
tegenfase zijn.

I
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lobben, die wijzen op een kleine uitstraling van energie in ongewenste
richtingen.
Ook bij een langsstraalantennesysteem vindt de bundeling van de
electromagnetische golven alleen plaats in een vlak, loodrecht op de
antennes, dus bij verticale opstelling hiervan in het horizontale vlak.
Het stralingsdiagram in een verticaal vlak is ook hierbij gelijk aan dat
van een enkelvoudige dipoolantenne (fig. II. 10).
Bij een langsstraalantenne, waarbij de verschillende dipoolantennes
op onderlinge afstanden van een halve golflengte zijn geplaatst en
waarbij de stromen in twee naast elkaar geplaatste antennes met elkaar
in tegenfase zijn, vindt de voornaamste straling steeds plaats in twee
tegengestelde richtingen. Het zal natuurlijk niet vaak voorkomen, dat
men juist in twee tegengestelde richtingen de sterkste uitstraling
wenst. Wanneer van een richtantenne wordt gebruik gemaakt is in de
meeste gevallen de uitzending slechts bedoeld voor één bepaald ontvang
station of wel voor plaatsen, die ongeveer in dezelfde richting liggen.
Het is nu ook mogelijk, antennesystemen te bouwen, waarvan de
straling hoofdzakelijk in één richting plaats heeft. Een der eenvoudigste
methoden om dit te bereiken is wel het gebruik van twee dipool
antennes, die weer evenwijdig aan elkaar zijn opgesteld, doch waarvan
de onderlinge afstand zowel als de fase van de antennestromen anders
zijn dan bij de constructie van fig. 14 en fig. 17 is aangenomen. Men
kan bv. de antennes op een afstand van een kwart golflengte van
elkaar plaatsen en de beide antennestromen een onderlinge faseverschuiving van go° geven.
Is in dit geval de electrische veldsterkte ten gevolge van één van
de antennes in een ver verwijderd punt E sin co t, dan is de veldsterkte,
die door de andere antenne in ditzelfde punt wordt veroorzaakt,
E sin (oj t — <p), waarbij (p gegeven is door
tp == V2 n (1 — cos a)

(17)

Hierbij is a weer de hoek tussen het vlak van de antenne en de rich
ting naar het beschouwde punt. De totale veldsterkte in dit punt is dus
Et = E {sin co t + sin (co t — <p)} = 2 E cos 1/2 (p sin (<ot — V2 9?).

(18)

Deze veldsterkte is dus evenredig met
| cos V2 <p | = | cos {V4 Ti (1 — cos a)} |.
Voor a = o is cos lU(P —
Voor deze richting is dus de maximale
straling aanwezig. Is echter a = 180°, dan is cos 1/2 <P = o, dus vindt
in de door deze waarde van a bepaalde richting geen uitstraling plaats.
In fig. 20 is in een polair diagram |cosV2<p| uitgezet als functie
van a. We zien, dat wél de uitstraling hoofdzakelijk in één richting
plaats heeft, doch dat van een enigszins scherpe bundeling geen sprake
is. De maximale uitstraling vindt plaats in de richting van de dipool
antenne, waarin de stroom naijlt t.o.v. de stroom in de andere antenne.
22
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Zoals men gemakkelijk inziet, zijn in deze richting de beide ge
deelten van de totale veldsterkte, die door de beide antennes worden
veroorzaakt, in fase, terwijl zij in de tegengestelde richting in tegenfase zijn.
Een scherpere bundeling kan ook hier worden verkregen door het
gebruik van meer dan twee dipoolantennes. Fig. 21 en 22 stellen de
stralingsdiagrammen voor van stelsels met 4 resp. 8 antennes, die
wederom zijn geplaatst op onderlinge afstanden van een kwart golf
lengte. Met betrekking tot de antennestromen is aangenomen, dat
deze in ieder van de antennes 90° naijlt ten opzichte van de links
ernaast geplaatste antenne. We zien, dat bij vergroting van het aantal
antennes de voornaamste uitstraling in een steeds smaller wordende
bundel plaats heeft. Toch wordt ook hier steeds een klein gedeelte
van de energie in een aantal zwakkere nevenbundels in ongewenste
richtingen uitgestraald.
De stralingsdiagrammen, zoals we die hebben geschetst in de fig. 14
t/m 22, stellen slechts enkele voorbeelden voor van het grote aantal
variaties, dat hierin kan worden gebracht. Behalve door de keuze van
het aantal dipoolantennes kan men ook de vorm van het stralingsdiagram nog beïnvloeden door de onderlinge afstanden en de faseverschuivingen van de verschillende antennestromen anders te kiezen
dan hiervóór werd aangenomen.
Bovendien kan men de stroomsterkte in de afzonderlijke dipool
antennes verschillend maken. Het voorgaande diende ook slechts om een
indruk te geven van de middelen, die ter beschikking staan om antennesystemen met een gerichte straling te construeren. Op de volgende
bladzijden zullen we enkele antennesystemen beschrijven, die in de
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Fig. 20. Stralingsdiagram van een
langsstraalantenne, bestaande uit twee
dipoolantennes, die op een afstand
van een kwart golflengte van elkaar
zijn opgesteld en waarbij de antenne
stromen even groot zijn, doch de
stroom in de rechterantenne 90° na
ijlt t.o.v. de stroom in de linkerantenne.

Fig. 21. Stralingsdiagram van een
langsstraalantenne, bestaande uit vier
dipoolantennes, die op onderlinge
afstanden van een kwart golflengte
zijn opgesteld en waarbij de antenne
stromen even groot zijn, doch de
stroom in ieder van de antennes 90°
naijlt t.o.v. die in de links ernaast
geplaatste antenne.
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practijk worden toegepast en waar
bij voor een goed begrip van de
eigenschappen de in het boven
staande behandelde voorbeelden zeer
nuttig zijn.
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Een grootheid, met behulp waar
van men vaak de eigenschappen van
richtantennes onderling vergelijkt,
is de zg. versterkingsfactor (Engels: Fig. 22. Stralingsdiagram van een
gain), die als volgt wordt gedefi langsstraalantenne, bestaande uit
acht dipoolantennes, die op onder
nieerd.
Men denkt zich de richtantenne linge afstanden van een kwart golf
lengte zijn opgesteld en waarbij de
gebruikt als zendantenne, een be antennestromen
even groot zijn,
paald vermogen Wz uitstralend, en doch de stroom in ieder van de
een willekeurige ontvangantenne ge antennes 90° naijlt t.o.v. die in de
plaatst op een willekeurige afstand links ernaast geplaatste antenne.
in de richting, waarin de maximale
uitstraling plaats heeft. In deze ontvangantenne wordt dan een be
paald vermogen W0 verkregen. Wanneer het vermogen Wz werd uit
gestraald door een fictieve antenne, die in alle richtingen even sterk
straalt, zou in de ontvangantenne een kleiner vermogen, W0', worden
verkregen. De versterkingsfactor is nu de verhouding W0IW0\ Het
zal duidelijk zijn, dat de versterkingsfactor groter is, naarmate de uit
straling in een smallere bundel plaats heeft.
Zoals in het voorgaande is aangetoond, vertoont ook een enkel
voudige dipoolantenne een zeker richteffect, in dier voege, dat de
uitstraling het sterkst is in de richtingen, loodrecht op de antenne.
Het vermogen, dat in deze richtingen, op een afstand r, door een
oppervlak van 1 m2 stroomt, is volgens (11), I.(i) en 1.(4)
w
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Wz

W = -*~RSZou de antenne in alle richtingen even sterk stralen, dan zou dit
vermogen bedragen
Wz
W’
4 Ti r2'
D e versterkingsfactor van een dipoolantenne is dus

W

120

gl~ W'

Rs'

(19)

Als we voor Rs invoeren 70 D, is dit dus
12

êl

7 *

Soms wordt bij de definitie van het begrip versterkingsfactor niet
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een in alle richtingen even sterk stralende antenne ingevoerd, doch
wordt de sterkte van het stralingsveld van de beschouwde richtantenne
vergeleken met die van een enkelvondige dipoolantenne. Bij de be
oordeling van de grootte van een versterkingsfactor dient men er zich
dus rekenschap van te geven, welke van deze twee definities is ge
bruikt. In het laatste geval is de versterkingsfactor van een dipool
antenne natuurlijk i.
Uit het reciprociteitstheorema volgt, dat een richtantenne niet
alleen bij gebruik als zendantenne richtwerking vertoont, doch dat
ook, wanneer zij als ontvangantenne wordt gebruikt, eenzelfde richteffect aanwezig is. Electromagnetische golven worden het sterkst ont
vangen, wanneer zij komen uit de richting, waarin de antenne, gebruikt
als zendantenne, het sterkst straalt en wel worden ze uit deze richting,
sterker ontvangen naarmate het richteffect groter is. Uit een richting,
waarin een antennesysteem, gebruikt als zendantenne, niet of weinig
straalt, heeft bij gebruik als ontvangantenne geen of slechts een geringe
ontvangst plaats.
Bij de behandeling van de dipoolantenne (blz. 309) voerden wij reeds
het begrip „effectief oppervlak” in als grootheid om het vermogen van
een ontvangantenne, uit een vlakke lopende golf energie op te nemen,
uit te drukken. Voor een dipoolantenne is dit effectieve oppervlak ge
geven door formule (10). Hierbij is het van geen belang, uit welke
richting de vlakke lopende golf de dipoolantenne bereikt (mits de electrische krachtlijnen evenwijdig met de antenne zijn). Bij een richt
antenne, waar de ontvangst uit verschillende richtingen met ver
schillende sterkte geschiedt, wordt het begrip „effectief oppervlak” op
dezelfde wijze gedefinieerd als bij een dipoolantenne, doch hierbij
wordt tevens aangenomen, dat de richting, waaruit de electromagne
tische golven het antennesysteem treffen, overeenkomt met die, waarin
de maximale ontvangst plaats heeft. Immers, in de practijk zal men
steeds het antennesysteem zodanig opstellen, dat dit het geval is.
Tussen het effectief oppervlak van een richtantenne bij gebruik als
ontvangantenne en de versterkingsfactor hiervan bij gebruik als zend
antenne is een eenvoudig verband, dat met behulp van het reciproci
teitstheorema is af te leiden. Hiertoe beschouwen we een dipool
antenne I en een willekeurige richtantenne II, die op een afstand r
van elkaar zijn opgesteld (fig. 23). De richtantenne is op de dipool
antenne „gericht”. Wordt nu de dipoolantenne gebruikt als zendantenne
en hierdoor een bepaald vermogen Wz uitgestraald, dan zal ter plaatse
van het antennesysteem II door een opper
1
vlak van 1 m2, loodrecht op de voortplantingsrichting van de electromagnetische gol
ven, een bepaald vermogen W2 >/Stromen”
(zie blz. 266). Is het effectieve oppervlak
Fig. 23. Dipoolantenne I van dit antennesysteem Or, dan zal in een
en richtantenne II, ge
plaatst op een onderlinge hieraan op de juiste wijze aangesloten ontafstand r.
vanger een vermogen W2 Or worden verkregen.
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Wanneer daarentegen de richtantenne II wordt gebruikt als zendantenne
en hierdoor wederom een vermogen Wz wordt uitgestraald, dan zal ter
plaatse van de dipoolantenne door een oppervlak van 1 m2 een ver
mogen „stromen", dat gelijk is aan - W2. Hierin is
^1

de versterkings-

factor van de dipoolantenne I en g2 die van de richtantenne II. Is het
effectieve oppervlak van de dipoolantenne Od, dan wordt in een hier
aan aangesloten ontvanger een vermogen — W2 Od verkregen.
81

Volgens het reciprociteitstheorema is het vermogen W2 Or gelijk aan
het vermogen -2 W2 Od, waaruit volgt
81

82
Or — —
O d-

(20)

81

Daar het effectieve oppervlak Od van een dipoolantenne is gegeven
door formule (10), vinden we voor dat van een richtantenne
Or =
Door invoering van (19) met
Or =

(21)

7n 81
= 70 D volgt hieruit
£2
4 71

A2.

(22)

Het effectieve oppervlak van een richtantenne is dus evenredig met
de versterkingsfactor.
Bij de richtantennes, waarvan we in het voorgaande het principe be
handelden, werden de dipoolantennes steeds naast elkaar geplaatst.
Het is echter ook mogelijk, de verschillende dipoolantennes in eikaars
verlengde te plaatsen. In fig. 24 zijn bv. een tweetal dipoolantennes
voorgesteld, die zodanig zijn opgesteld. Op deze wijze kan een bunde
ling van de electromagnetische golven worden verkregen in de rich
tingen loodrecht op de antennes. We zagen op blz. 277, dat dit reeds
enigszins het geval is bij een enkelvoudige dipoolantenne (zie
fig. II. 10). Worden echter meer van deze antennes in eikaars verlengde
opgesteld en deze zodanig met de
£
zender verbonden, dat de stromen
to^cosnrcosQiuj
hierin in fase zijn, dan wordt de
straling in zijdelingse richting
versterkt. Wordt dus een dergelijk
antennesysteem verticaal opge
steld, dan is dit geheel geschikt pig- 24. Stralingsdiagram van een
bestaande uit twee
voor uitzendingen, die in alle antennesysteem,
in eikaars verlengde opgestelde dipool
richtingen moeten kunnen worden antennes, waarin de stromen gelijk
en in fase zijn.
ontvangen.

ï
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We zullen een dergelijke antenne aanduiden als een rondstraalantenne
(Engels: broadcasting aerial).
Wanneer het aantal in eikaars verlengde opgestelde dipoolantennes
beperkt is tot twee, verkrijgen we een stralingsdiagram, dat gelijk is
aan dat, hetwelk wordt verkregen, wanneer een antenne ter lengte
van een halve golflengte loodrecht op en onmiddellijk boven het
aardoppervlak is opgesteld. Immers in dit laatste geval wordt het
stralingsdiagram verkregen door de werkelijke antenne en zijn spiegel
beeld t.o.v. het aardoppervlak te beschouwen (zie fig. II.i8b en
fig. II.19). Ook hier wordt dus in dit diagram weer de grootheid
1 cos [71 cos 0) -f 1]
uitgezet als functie van 0 (fig. 24). Als voorsin 0
beeld van een stralingsdiagram, dat kan worden verkregen met een
groter aantal dipoolantennes, is in fig. 25 deze figuur getekend voor
een antennesysteem, dat bestaat uit vier in eikaars verlengde opge
stelde dipoolantennes, waarin de stromen gelijk en in fase zijn. In dit
diagram is de grootheid
cos2
cos 0 j cos (71 cos 0) |
sin 0
uitgezet als functie van 0.
In verschillende gevallen is het niet noodzakelijk, dat de verschillende
dipoolantennes, waaruit de richtantenne is opgebouwd, alle aan de
zender worden aangesloten. De stroom kan in één of meer van deze
antennes ook worden verkregen door inductie vanuit die antenne(s),
die wél met de zender zijn verbonden. Door de keuze van de plaats
en de lengte van dergelijke zg. „parasitaire antennes” kan de grootte
en de fase van de hierin vloeiende stroom worden beïnvloed. Boven
dien kan in een dergelijke antenne nog een spoel of condensator worden
opgenomen, teneinde een gunstige faseverschuiving van de stromen in
de verschillende antennes te verkrijgen. Bij enkele van de hierna te
behandelen antennesystemen zullen we dergelijke niet met de zender
verbonden antennes toegepast zien. Wordt een dergelijke antenne ge
plaatst in een richting, waarin men geen straling wenst, dan spreekt
men van een reflector; wordt daarentegen de parasitaire antenne ge
plaatst in een richting, waarin wél straling wordt gewenst, dan noemt
men deze antenne een director. In deze gevallen dienen natuurlijk de

Fig. 25. Stralingsdiagram van een antennesysteem, bestaande uit vier in eikaars
verlengde opgestelde dipoolantennes, waarin de stromen gelijk en in fase zijn.
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antennes zodanig te zijn ingericht, dat de hierin vloeiende stromen
t.o.v. de stromen in de antennes, die wél direct met de zender zijn
verbonden, verschillende faseverschuivingen hebben. Hiertoe dient een
reflector iets langer dan een halve golflengte, doch een director juist
iets korter dan deze lengte te zijn. Men kan echter ook de lengte van
beide juist een halve golflengte maken, doch in een reflector een spoel
en in een director een condensator opnemen.
Vele practisch uitgevoerde antennesystemen zijn opgebouwd uit
combinaties van langsstraal- en dwarsstraalantennes. Het aantal dipoolantennes, waaruit het geheel is opgebouwd, kan hierbij soms vrij groot
zijn; in vele gevallen wordt dit nog uitgebreid met een aantal parasi
taire antennes, die als reflector of director fungeren. We zullen thans
de belangrijkste in de practijk gebruikte richtantennes nader be
schouwen en wel achtereenvolgens enkele dwarsstraat-, langsstraal- en
rondstraalantennes.
5. Dwarsstraalantennes
De meeste in de practijk gebruikte dwarsstraalantennesystemen be
staan uit een tamelijk groot aantal in een plat vlak opgestelde dipoolantennes, die zodanig met de zender zijn verbonden, dat de stromen
in al deze antennes gelijk en in fase zijn. In fig. 26 is als voorbeeld
een dergelijk systeem geschetst, dat bestaat uit vier rijen, ieder van
vier horizontaal opgestelde dipoolantennes, die op onderlinge afstanden
van een halve golflengte zijn geplaatst. De verschillende boven elkaar
geplaatste antennes zijn onderling verbonden door een koppelleiding,
waarvan de beide geleiders telkens tussen twee antennes van plaats
wisselen. Door dit laatste wordt verkregen, dat de antennestromen in
fase zijn. Immers op een lange leiding zijn de spanningen en stromen
op twee plaatsen, die op een onderlinge afstand van een halve golf
lengte liggen, in tegenfase (zie Deel 2, hfdst. III.D). Door een derge
lijke opstelling wordt een bundeling van de electromagnetische golven,
zowel in horizontale als in verticale richting, verkregen. De stralingskarakteristiek in het horizontale vlak wordt bepaald door het aantal
in horizontale richting naast elkaar geplaatste dipoolantennes, terwijl
de stralingskarakteristiek in het verticale vlak is vastgelegd door het
aantal antennes, dat boven elkaar is aangebracht. De richting, waarin .
de straling plaats heeft, is dus loodrecht op het vlak, waarin de dipool
antennes zijn gelegen.
Natuurlijk zal met een antennesysteem volgens fig. 26 een straling
naar twee zijden worden verkregen. Straling in één richting kan men
verkrijgen door een tweede stel dipoolantennes toe te voegen. Men
kan bv. op een afstand van een kwart golflengte achter iedere
dipoolantenne een staaf of draad ter lengte van ongeveer een halve
golflengte opstellen, die als reflector dienst doet. (Deze staaf is dan
dus niet met de zender verbonden en werkt derhalve als parasitaire
antenne.) Een in Duitsland veel gebruikte antenne van dit type staat
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bekend als een „Tannenbaum”antenne. Bij een andere con
structie wordt achter het vlak van
de dipoolantenne een goed ge
leidend oppervlak opgesteld, dat,
om de invloed van de wind hier
op te verminderen, in de regel
uit gaas wordt vervaardigd. Ook
op deze wijze wordt een eenzijdige
1-3
L4
straling verkregen. Het stralingsM
diagram kan worden berekend
door de dipoolantennes te be
schouwen tezamen met hun spie
gelbeeld t.o.v. het reflecterende
vlak. In Engeland staat een richtantennesysteem van dit type be
Fig. 26. Dwarsstraalantenne, bestaande
uit 16 dipoolantennes, die in een plat kend als „Billboard array”.
De boven elkaar plaatste di
vlak zijn opgesteld. Z is de zender,
terwijl T een transformator of hier poolantennes zijn onderling ver
mede overeenkomende schakeling bonden door transmissieleidingen
voorstelt.
ter lengte van een halve golf
lengte. Daar een dergelijke leiding
overeenkomt met een transformator met transformatieverhouding één
(zie Deel 2, hfdst. III.D), is het effect hiervan alsof de dipoolantennes
uit één verticale rij parallel zijn geschakeld. In de regel worden nu
deze verticale rijen weer onderling parallel geschakeld door middel
van transmissieleidingen, zoals in fig. 26 zijn aangegeven met Llt L.>,
L3 en L4. Deze leidingen zijn dan bv. parallel aangesloten aan de
transmissieleiding L, die de verbinding vormt met de zender Z. De
laatstgenoemde leiding, die soms vrij lang kan zijn (groter dan enkele
golflengten), dient aan het eind te worden afgesloten met een weer
stand, die gelijk is aan de golfweerstand, teneinde de overdracht
met een zo hoog mogelijk rendement te doen geschieden (zie Deel 2,
hfdst. III.D.2). In de regel zal hiervoor een transformator nodig zijn;
in fig. 26 is deze met T aangegeven. Zoals in Deel 2, hfdst. III.D,
is aangetoond, kan hiervoor een kort stuk transmissieleiding ter
lengte van een kwart golflengte worden gebruikt, waarvan de golf
weerstand middelevenredig is tussen de golfweerstand van L en de
aan te passen weerstand. Deze laatstgenoemde weerstand bestaat dus
hier uit de parallelschakeling van de ingangszijde van de vier lei
dingen Lx tot en met L4. Wanneer de laatstgenoemde leidingen vrij
lang zijn, kan het ook gewenst zijn aan het eind van deze leidingen
dergelijke transformatoren op te nemen, teneinde ook op deze lei
dingen staande golven te vermijden, dus het hoogste rendement te
verkrijgen.
Met een constructie, waarvan in fig. 26 het principe is weergegeven,
worden natuurlijk horizontaal gepolariseerde golven verkregen. Door
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de dipoolantennes verticaal te plaatsen kunnen verticaal gepolariseerde
golven worden uitgezonden. Een richtantenne, waarbij dit het geval is,
is de bekende draaibare antenne te Huizen, die bestaat uit drie boven
elkaar geplaatste horizontale rijen van vier verticale dipoolantennes.
Achter ieder van deze antennes is op een afstand van een kwart golf
lengte een tweede antenne geplaatst, die zodanig met de zender is
verbonden, dat de antennestroom hierin 90° voorijlt t.o.v. die in de
eerstgenoemde antennes. Zoals uit de op blz. 323 gegeven theorie volgt,
wordt op deze wijze een eenzijdig richteffect verkregen. De uitstraling
vindt plaats in de richting van de dipoolantennes, waarin de stroom naijlt.
Wordt een richtantenne volgens het in fig. 26 geschetste principe,
die voorzien is van een reflector voor het verkrijgen van eenzijdig
richteffect, gebruikt als ontvangantenne, dan kan met een goede be
nadering worden gezegd, dat het gehele vermogen, dat door de electromagnetische golven „invalt" op het oppervlak van het antennesysteem,
aan het ontvangtoestel wordt toegevoerd. Het effectieve oppervlak is
dus ongeveer gelijk aan het oppervlak, dat door het antennesysteem
in beslag v/ordt genomen. Met behulp van formule (22) kan nu een
voudig de versterkingsfactor van een dergelijk antennesysteem worden
gevonden. Zo is bv. het effectieve oppervlak van een antennesysteem
volgens fig. 26 (mits voorzien van een reflector) gelijk aan 3 A2, zodat
volgens (22) de versterkingsfactor zal bedragen
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Zoals o.a. reeds uit fig. 15 en 16 bleek,
treedt bij een dwarsstraalantennesysteem,
waarbij de stromen in alle dipoolantennes
gelijk en in fase zijn, steeds een geringe
straling op in ongewenste richtingen. Deze
zg. nevenbundels kunnen sterk worden onder
drukt door het antennesysteem zodanig te
construeren, dat de stroom niet in alle an
tennes dezelfde grootte heeft. Door bereke
ning kan worden aangetoond, dat hiertoe de
stroom in de meer naar het midden van het
antennevlak gelegen dipoolantennes groter
dient te zijn dan in de meer aan de rand
gelegen antennes. Als eenvoudig voorbeeld
van de resultaten, die hiermede kunnen
worden verkregen, is in fig. 27 het stralingsdiagram getekend van een dwarsstraalantenne
systeem, bestaande uit 4 naast elkaar ge
plaatste dipoolantennes met een onderlinge
afstand van een halve golflengte, waarbij
de stromen in alle antennes “in fase zijn,
doch waarbij is aangenomen, dat de

Fig. 27. Stralingsdiagram
van een antennesysteem,
bestaande uit vier dipool
antennes, die op afstanden
van een halve golflengte
van elkaar zijn opgesteld,
terwijl de stromen in alle
antennes in fase zijn. De
stroom in de beide buiten
ste antennes is de helft van
die in de beide binnenste.
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stroomsterkte in de beide buitenste antennes de helft is van die in de
beide binnenste. Vergelijking van deze figuur met fig. 15 toont aan,
dat men hiermede een belangrijke onderdrukking van de nevenbundels
kan bereiken. Door het toepassen van reflectors kan ook hierbij een
eenzijdig richteffect worden verkregen.
Een bepaalde verdeling van de stroom in de verschillende antennes
kan men tot stand brengen door een geschikte keuze van de golfweerstand van de verschillende koppelleidingen en eventueel het toe
passen van stukken transmissieleiding ter lengte van een kwart golf
lengte, die als transformator dienst doen (zie Deel 2, hfdst. III.D).
Voor verschillende toepassingen is het gewenst, dat de richting van
de bundel, die door een gericht antennesysteem wordt uitgezonden,
kan worden gevarieerd. Natuurlijk kan hiertoe de gehele constructie
draaibaar worden opgesteld, waarvoor echter meestal een omvangrijke
en dure installatie nodig is. Variatie van de richting van de bundel
over niet al te grote hoeken kan ook langs electrische weg worden ver
kregen, nl. door aan de stromen in de verschillende dipoolantennes
onderling een bepaalde faseverschuiving te geven. We zagen in het
voorgaande reeds, dat bij een antenne-afstand van een halve golflengte
een onderlinge faseverschuiving van 180° tussen de antennestromen
een dwarsstraalantenne doet overgaan in een langsstraalantenne, dus
de richting van de bundel over een hoek van 90° draait. Men kan nu
door berekening aantonen, dat bij een onderlinge faseverschuiving van
de antennestromen over een bepaalde hoek rp de bundel niet meer
loodrecht op het vlak van het antennesysteem wordt uitgestraald, doch
in een richting, die met de normaal op dit vlak een hoek x/2 y> maakt.
De faseverschuivingen kan men tot stand brengen door verschillende
lengten van de koppelleidingen tussen de dipoolantennes, waaruit het
antennesysteem is opgebouwd. Door een periodieke variatie van deze
lengten kan een periodieke draaiing van de bundel worden verkregen,
zoals dikwijls nodig is bij radarinstallaties (zie Deel 6b).
Een antennesysteem, dat aanmerkelijk eenvoudiger is dan het hier
boven behandelde en dat toch t.o.v. een dipoolantenne een grotere
versterkingsfactor bezit, is de zg. Franklin-antenne. Deze bestaat uit
een aantal dipoolantennes, die in eikaars verlengde zijn opgesteld en
waarin de stromen in fase zijn. Het stralingsdiagram hiervan werd
voor een aantal antennes van twee en vier reeds gegeven in fig. 24
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Fig. 28. Franklin-antenne, samengesteld uit vier dipoolantennes.

z

Fig. 29. Franklin-antenne, samen
gesteld uit twee dipoolantennes.
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en 25. Teneinde de stromen in de verschillende antennegedeelten in
fase te doen zijn kan men het in fig. 28 aangegeven principe toepassen.
Hierbij is een draad, die een geheel aantal (in dit geval 4) halve golf
lengten lang is, telkens na een halve golflengte onderbroken door twee
dicht naast elkaar lopende draden, die samen eveneens een halve golf
lengte lang zijn. (Deze vormen dus eigenlijk een kortgesloten Lechersysteem ter lengte van een kwart golflengte.) Daar de laatstgenoemde
delen slechts weinig stralen, vindt de uitstraling hoofdzakelijk plaats
door de in eikaars verlengde liggende delen, waarin de stromen in
fase zijn. Tussen twee van deze delen wordt de koppelleiding met de
zender of ontvanger aangesloten. In plaats van de Lecher-systemen
kunnen tussen de verschillende in fase trillende delen ook smoorspoelen worden geschakeld.
Zoals uit fig. 25 blijkt, verkrijgt men met een horizontaal gespan
nen Franklin-antenne uitsluitend richteffect in het horizontale vlak.
In het vlak loodrecht op de antenne wordt natuurlijk geen richteffect
verkregen. Een verticaal opgestelde Franklin-antenne kan dan ook als
rondstraalantenne worden gebruikt.
Een bijzondere vorm van de Franklin-antenne is de in het midden
gevoede dubbele dipoolantenne, die bestaat uit een draad ter lengte van
een golflengte, die in het midden is onderbroken voor het aansluiten
van de antennekabel (fig. 29). Het stralingsdiagram van een dergelijke
antenne zal dus met fig. 24 overeenkomen. Ook hiermede kan dus in
een richting loodrecht op de antenne een bundeling van de electromagnetische golven worden verkregen, die sterker is dan met een
enkelvoudige dipoolantenne.
Tenslotte willen wij nog een formule aangeven, waarmede bij be
nadering de stralingsweerstand van een Franklin-antenne kan worden
berekend. Is het aantal „halve-golflengtesecties”, waaruit de antenne
is samengesteld, gelijk aan m, dan is de stralingsweerstand bij be
nadering
Rs = 100 m O
(23)
Ogenschijnlijk kan men door het aantal secties steeds uit te breiden
de versterkingsfactor van een Franklin-antenne onbeperkt vergroten.
In de practijk beperkt men zich echter tot een aantal van hoogstens vijf.
Overschrijdt men dit aantal, dan wordt het meestal vrij moeilijk om
de stromen in de verschillende gedeelten in fase te houden, waardoor
in de verschillende dipoolantennes faseverschoven stromen optreden,
die de sterkere bundeling geheel of gedeeltelijk teniet doen.
6. Langsstraalantennes
Een der bekendste antennesystemen van het langsstraaltype is wel
de zg. Yagi-antenne. Deze bestaat uit een dipoolantenne, waarachter
een reflector en waarvóór een aantal directors zijn geplaatst. Alleen
de eerstgenoemde dipoolantenne is met de zender verbonden; de
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reflector en de directors zijn dus parasitaire antennes. In vele gevallen
is de met de zender verbonden antenne als gevouwen dipool uitgevoerd
(zie fig. 9). In fig 30 is een dergelijke Yagi-antenne geschetst. Ten
einde de stromen in de reflector en de directors de juiste faseverschuiving
te geven t.o.v. de stroom in de met de zender gekoppelde antenne
dienen deze een bepaalde lengte te hebben en op een bepaalde afstand
van elkaar te worden geplaatst. Het aantal variabele elementen is hierbij
zo groot, dat de afmetingen van een goede Yagi-antenne meer langs
experimentele dan langs mathematische weg worden gevonden. Zoals
reeds op blz. 328 werd vermeld, dient een reflector iets langer dan een
halve golflengte te worden gemaakt; de directorstaven worden echter
juist iets korter gemaakt en iets meer dan een kwart golflengte van
de eigenlijke antenne en van elkaar geplaatst. Daar de electromagnetische golven hoofdzakelijk worden uitgestraald in de richting, waarin
de directors zijn geplaatst, heeft het weinig zin om meer reflectors
achter elkaar te plaatsen. Immers achter de eerste reflector is het
veld reeds zo zwak, dat in een eventuele volgende reflectorstaaf slechts
een zeer geringe spanning zou worden geïnduceerd. De directors daar
entegen zijn juist geplaatst in de richting, waarin de sterkste straling
plaats heeft en hierdoor wordt wél een sterker richteffect verkregen
door het aanbrengen van meer dan één director. Een kleine verbetering
kan nog wel worden verkregen door het plaatsen van twee extra
reflectors naast en iets achter de met de zender gekoppelde dipoolantenne (fig. 31). Hierdoor ontstaat nl. een sterker veld in de nabij
heid van de voorste directors, die hierdoor intensiever aan de bundeling
van de electromagnetische golven kunnen deelnemen.
Daar zowel bij de met de zender gekoppelde dipoolantenne als bij
de reflector en directors in het midden een spanningsknoop aanwezig
is kunnen alle onderdelen zonder bezwaar op een metalen staaf of buis
worden gemonteerd. Bij gebruik van een buis kan de antennekabel
hierdoor worden geleid, zoals in fig. 30 is voorgesteld.
In plaats van het gebruik van een reflector en een aantal direc
tors, die een bepaalde (doorgaans experimenteel te bepalen) gunstigste
lengte hebben, kan men deze elementen ook eenvoudig een halve golf
lengte lang maken en de juiste faseverschuiving van de stromen tot
stand brengen door in de reflector een spoel en in de directors een
b.

Fig. 30. Yagi-antenne, samengesteld uit een gevouwen dipool a, vier directors b
en een reflector c. Het geheel is gemonteerd op een metalen buis d, waardoor
de antennekabel e is gevoerd.
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Je
condensator op te nemen. De grootte
cl a
/van de zelfinductie, resp. capaciteit
hiervan wordt doorgaans eveneens langs
ie
experimentele weg bepaald.
Fig. 31. Bovenaanzicht van een
Teneinde een indruk te geven van de Yagi-antenne,
waarbij twee extra
resultaten, die met een Yagi-antenne kun reflectors c' zijn aangebracht.
nen worden verkregen, zij nog medege
deeld, dat met één reflector en 6 a 8 directors een versterkingsfactor
van ongeveer 17 kan worden bereikt. Daar de versterkingsfactor van
een dipoolantenne 12/7 is (zie blz. 325), is de veldsterkte in de richting
—■ ■O'—t— • o
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enkelvoudige dipoolantenne kan worden verkregen. Wordt nu ook voor
de ontvanger een dergelijke Yagi-antenne toegepast, dan wordt hierin
een spanning geïnduceerd, die eveneens ongeveer een factor V10 maal
zo groot is als die, welke bij dezelfde veldsterkte in een dipoolantenne
zou worden verkregen. In totaal kan men dus met gebruik van Yagiantennes met de bovengenoemde afmetingen voor zender en ontvanger
aan de antenneklemmen van de ontvanger een ongeveer 10 maal zo
grote spanning verkrijgen als bij gebruik van dipoolantennes.
Tot de antennesystemen van het langsstraaltype dient ook te worden
gerekend een combinatie van twee naast elkaar geplaatste dipool
antennes, die worden gebruikt in een door Adcock ontwikkelde methode
voor het bepalen van de richting, waaruit de electromagnetische golven
een ontvanger bereiken. De beide dipoolantennes worden dan met de
ontvanger verbonden via antennekabels, die in lengte een halve golf
lengte verschillen. Zijn nu in de beide dipoolantennes de signaalspanningen in fase, dan zijn zij aan de klemmen van de ontvanger
juist in tegenfase. In dit geval heeft dus geen ontvangst plaats. Zoals
men gemakkelijk inziet, zal dit het geval zijn, wanneer de invalsrichting loodrecht op het vlak van de beide dipoolantennes staat. Wordt
het gehele antennesysteem nu draaibaar om een verticale as opgesteld,
dan kan door het bepalen van de stand, waarin geen ontvangst plaats
heeft, de richting worden gevonden, van waaruit de ontvangen electro
magnetische golven komen. Een en ander vertoont dus veel overeen
komst met richtingzoekers, die met een raamantenne zijn uitgerust
(zie blz. 300). Ook hier kan door het opstellen van twee antenneparen
in loodrecht op elkaar staande verticale vlakken en het gebruik van
een radiogoniometer (zie fig. III.21) de noodzakelijkheid van een
draaibare antenne worden vermeden.
7. Rondstraalantennes
Zoals in het voorgaande reeds meermalen bleek, kan een verticaal
geplaatste dipoolantenne als rondstraalantenne worden gebruikt. Ten
einde de veldsterkte in het middelloodvlak te vergroten kunnen
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enige in fase trillende dipoolantennes
boven elkaar worden geplaatst. Door deze
antennes worden verticaal gepolariseerde
golven uitgezonden. Wanneer horizontaal
gepolariseerde golven gewenst worden, kan
Fig. 32. Wanneer in de twee men niet volstaan met het horizontaal
gekruiste dipoolantennes a plaatsen van de dipoolantenne(s). Immers
en b de stromen een fase- in dit geval kan de antenne niet meer als
verschuiving van 90° ver
tonen, is de veldsterkte in rondstraalantenne worden beschouwd,
een ver verwijderd punt P, daar de sterkste straling wordt verkregen
dat in het vlak van de in de richtingen loodrecht op de an
dipoolantennes ligt, onaf tenne en in het verlengde van de an
hankelijk van de hoek a
tenne zelfs in het geheel geen straling
(rondstraalantenne).
optreedt.
Een rondstraalantenne, waarmede horizontaal gepolariseerde golven
worden uitgezonden, kan echter worden verkregen door twee loodrecht
op elkaar geplaatste dipoolantennes te gebruiken, die zodanig met de
zender zijn verbonden, dat de antennestromen in deze antennes een
faseverschuiving van 90° vertonen. In fig. 32 zijn met a en b twee
dergelijke dipoolantennes voorgesteld. Is de stroom in de stroombuik
in beide antennes /eff, dan is de momentele waarde van de electrische
veldsterkte, die in een ver verwijderd punt P ten gevolge van b ont
staat, gelijk aan
r

£,=

60/eff

r

.

sin a sin co t.

De veldsterkte ten gevolge van a is dan

e2

60 /eff . n
—-—sin p cos oj t

60/eff
cos a cos oj t.
r

De totale veldsterkte zal dus bedragen
E = Ex -f E2

(sin a sin oj t + cos a cos oj t) =
öo^eff CQS

t — a).

De effectieve waarde van deze veldsterkte is onafhankelijk van de
hoek oc, dus zal in alle richtingen op dezelfde afstand ook dezelfde
veldsterkte heersen. Teneinde de veldsterkte in het horizontale vlak
te vergroten kunnen enige van de in fig. 32 geschetste antenneparen
boven elkaar worden geplaatst (fig. 33). Een dergelijk antennesysteem
noemt men in Engeland een tarasfc7e(tourniquet)-antenne. Voor uit
zendingen in een brede frequentieband kunnen de verschillende dipool
antennes een cilindervormig of kegelvormig model hebben (zie fig. n).
In plaats van twee dipoolantennes in de vorm van een kruis op te
stellen, zoals in fig. 32 is weergegeven, kan men ook een viertal van
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deze antennes volgens de zijden van een vierkant plaatsen. In fig. 34
is een dergelijke vierkantantenne geschetst. Worden aan deze vier
dipoolantennes stromen toegevoerd, die onderling go° in fase ver
schillen, dan wordt ook hiermee in het horizontale vlak een cirkel
vormig stralingsdiagram verkregen. Natuurlijk kan men desgewenst
ook een aantal van deze secties boven elkaar plaatsen teneinde de
straling in horizontale richting te versterken.
Als rondstraalantenne zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van
een horizontaal geplaatste raamantenne, doch hieraan zijn verschillende
bezwaren verbonden. Worden aan het raam afmetingen gegeven, even
groot of groter dan de golflengte, dan treden langs de omtrek staande
golven op, waardoor de straling niet in alle richtingen even sterk is.
Wordt daarentegen de raamantenne klein gemaakt t.o.v. de golflengte,
dan is de stralingsweerstand zo klein [zie formule III.(i8)], dat het
rendement van de antenne slechts gering is. Door een geschikte
combinatie van enkele raamantennes, die ieder niet klein zijn t.o.v.
de golflengte, kan een effect worden bereikt alsof één groot raam met
een uniforme stroomverdeling aanwezig was. Een voorbeeld van een
dergelijk uit vier raamantennes samengesteld antennesysteem is in
fig. 35 geschetst. Naar zijn vorm wordt een dergelijk antennesysteem
wel aangeduid als een „klaverblad”-antenne (Engels: cloverleafantenne). Langs de buitenzijde van de „bladen" zijn de stromen in
fase en het geheel heeft ongeveer hetzelfde effect als een raamantenne
met een groot oppervlak en een langs de gehele omtrek even sterke
en in fase zijnde stroom. Van de meer naar binnen gelegen gedeelten
van ieder „blad" wordt echter de straling grotendeels door die van
delen van de andere „bladen" gecompenseerd. Natuurlijk kan men ook
hier een aantal van de in fig. 35 geschetste secties boven elkaar plaatsen
ter versterking van de uitstraling in horizontale richting.
Een andere methode om een raamantenne met een langs de gehele
omtrek gelijkmatig verdeelde stroom na te bootsen is in fig. 36 ge
schetst. Hierbij worden eigenlijk vier open antennes gebruikt, die in het
met ABCD aangegeven model zijn gebogen. Hierop ontstaan staande

Fig. 33. Turnstile
(tourniquet)antenne.

Fig. 34. Rondstraal
antenne, bestaande uit
vier volgens de zijden
van een vierkant ge
plaatste dipoolanten
nes, waarin de stromen
een onderlinge faseverschuiving van 90°
hebben.

Fig. 35. Rondstraalantenne, be
staande uit vier gebogen ge
leiders (zg. „klaverblad"-antenne). Met a zijn de heengeleiders voor de stroom aan
gegeven, terwijl b de teruggeleider is.
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golven, waarbij aan het open einde D een
stroomknoop aanwezig is. Is nu CD ongeveer
Vs golflengte lang en de lengte van BC ongeveer
een halve golflengte, dan zal in het midden van
BC een stroombuik aanwezig zijn. Langs dit
gedeelte varieert dan de stroom niet sterk. Wordt
Fig. 36.
nu
het geheel op de in de figuur aangegeven
Rondstraalantenne
wijze aan de antennekabel aangesloten, dan zijn
volgens Alford.
de stromen in de vier buitenzijden in dezelfde
richting in fase. Eenzelfde resultaat kan worden
verkregen met een constructie, waarvan het
B
principe in fig. 37 is geschetst. Dit bestaat uit
een Lecher-systeem, dat aan het einde open is
en waarbij een deel van de geleiders uit elkaar
is gebogen, waardoor twee volgens BCD ge
bogen gedeelten ontstaan. Is nu CD weer onge
Fig. 37*
Rondstraalantenne
veer Vs golflengte lang en BC ongeveer een
volgens Alford.
halve golflengte, dan ontstaat weer ongeveer in
het midden van BC een stroombuik en in dit
gedeelte zal een tamelijk gelijkmatige stroomverdeling aanwezig zijn.
In fig. 36 en 37 is met E de antennekabel aangegeven. Deze beide
antenneconstructies zijn ontwikkeld door Alford.
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8. Lopendesgolfantennes
De richtantennes, die we onder 5. en 6. van dit hoofdstuk behandelden,
bestaan alle uit draden of staven, waarop staande golven worden op
gewekt. Hoewel de hier besproken antennesystemen veel worden toegepast, zijn hieraan toch enkele bezwaren verbonden. Voor de opstelling
van het benodigde, somtijds vrij grote, aantal dipoolantennes zijn vaak
vrij omvangrijke constructies nodig, terwijl steeds speciale maatregelen
genomen moeten worden om de juiste grootte en fase van de stromen
in de verschillende dipoolantennes te waarborgen (transmissieleidingen
van een bepaalde lengte, „kwart-golflengte”-transformatoren, enz.).
Het voornaamste bezwaar is echter, dat een dergelijk antennesysteem
slechts bruikbaar is voor één bepaalde golflengte of althans in een
vrij smalle frequentieband. Om deze reden zijn bij grote zendstations,
waar uitzendingen op verschillende golflengten plaats hebben, vaak een
groot aantal dergelijke antennesystemen opgesteld. Een vermindering
van dit aantal kan worden bereikt door toepassing van antennes, die
in een groot frequentiegebied kunnen worden gebruikt. Men heeft dit
kunnen bereiken door middel van tamelijk lange draden, waarop de
stroomverdeling ongeveer het karakter van een lopende golf heeft. De
stroomverdeling langs de antenne is dus een geheel andere dan die,
welke we bij de constructie van de verschillende stralingsdiagrammen
in hfdst. II.4 en II.5 hebben aangenomen. Terwijl we daar ver
onderstelden, dat de stroom op alle plaatsen langs de draad in fase
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is, doch de sterkte van de stroom van de plaats
afhangt, is bij een antennedraad, waarlangs
zich een lopende golf beweegt, de effectieve
waarde van de stroom op alle plaatsen even
sterk, doch is tussen de verschillende plaatsen
dft
dfj
een faseverschuiving aanwezig. We kunnen
ons ook nu weer, evenals we dit in hfdst. II Fig. 38. Wanneer zich
een geleider een
deden, de draad in een groot aantal kleine langs
lopende golf beweegt, zal
stukjes verdeeld denken en van ieder van het
electromagnetische
deze stukjes het stralingsveld berekenen veld, dat het gedeelte dly
(zie fig. 38). In een willekeurig punt P, in een verwijderd punt P
niet in fase
dat op grote afstand is gelegen, draagt nu veroorzaakt,
zijn met dat, hetwelk ten
ieder van de kleine delen van de draad bij gevolge van een ander ge
tot de electromagnetische veldsterkte. Deze deelte, bv. dU, ontstaat.
bijdragen zijn echter niet in fase, enerzijds
omdat de stromen in de verschillende gedeelten van de draad niet in
fase zijn, anderzijds omdat de electromagnetische golven, die door
verschillende gedeelten van de draad worden uitgestraald, om het
punt P te bereiken verschillende wegen moeten afleggen. Wanneer
zich bv. in de in fig. 38 getekende draad een lopende golf van links
naar rechts beweegt, zal de stroom in het gedeelte dl2 naijlen t.o.v. de
stroom in dlv Om het punt P te bereiken moeten echter de door dl2
uitgestraalde electromagnetische golven een kortere weg afleggen dan
die, welke door dlx zijn uitgestraald. Onder inachtname van deze fase
verschuiving kan men nu in ieder punt in de ruimte de totale veld
sterkte berekenen en een stralingsdiagram tekenen op dezelfde wijze
als we dit reeds eerder voor geleiders met staande golven deden. De
vorm van dit diagram zal natuurlijk afhangen van de lengte van de
draad. Als voorbeeld zijn in fig. 39 en 40 de stralingsdiagrammen
getekend voor draden, die een lengte hebben van twee, resp. vier golf
lengten. Aangenomen is, dat in beide gevallen in deze draden zich een
lopende stroomgolf voortplant van links naar rechts. Op de wijze,
waarop de stroom aan deze draden wordt toegevoerd, gaan we hier
nog niet nader ifi; we denken ons dus allereerst deze draden als „vrij
in de ruimte zwevend”. Het stralingsdiagram geldt dan in alle rich
tingen; men kan zich dit dus het best denken als een omwentelings
lichaam met de stralende draad als as.
Uit fig. 39 en 40 blijkt, dat de voornaamste straling plaats vindt in
richtingen, die met de voortplantingsrichting van de lopende stroomgolven in de draad een scherpe hoek insluiten. De hoek tussen deze
hoofdbundel en de draad wordt kleiner, naarmate de draad langer
wordt. Tegelijkertijd neemt echter, zoals uit fig. 39 en 40 blijkt, het
aantal nevenbundels toe.
Een draad, waarlangs zich een lopende stroomgolf voortplant, kan
men verwezenlijken door een dergelijke draad evenwijdig aan de aarde
te spannen en aan het eind via een bepaalde weerstand met de aarde
te verbinden (fig. 41). Men kan een dergelijke draad tezamen met de
23
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Fig. 39. Stralingsdiagram van een ge
leider, die een lengte van twee golf
lengten heeft en waarlangs zich een
lopende golf van links naar rechts
beweegt.
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Fig. 40. Stralingsdiagram van een ge
leider, die een lengte van vier golf
lengten heeft en waarlangs zich een
lopende golf van links naar rechts
beweegt.

Rk

Fig. 41. Evenwijdig met de aarde gespannen draad, die enerzijds is aangesloten
aan de zender Z en anderzijds via de weerstand
met de aarde is verbonden.
aarde beschouwen als een lange leiding, zoals we die in Deel 2,
hfdst. III.D, behandelden. Door afsluiting met een weerstand gelijk
aan de golfweerstand
voorkomt men dus het ontstaan van staande
golven. In het horizontale vlak zal nu een dergelijke draad een stralings
diagram hebben, zoals voor een tweetal waarden van de lengte in
fig. 39 en 40 is voorgesteld. Men moet dus een dergelijke antenne
spannen in een richting, die een bepaalde, van de lengte afhankelijke,
hoek maakt met de richting van de gewenste uitstraling. Voor de bepaling
van de juiste richting dient men er rekening mede te houden, dat ook
in de aarde stromen vloeien. De soortelijke weerstand van de aarde
heeft dan ook een belangrijke invloed op de vorm van het stralings
diagram.
Bij een enkele draad vindt natuurlijk ook straling plaats in een on
gewenste richting (afgezien van de zwakkere nevenbundels). In de
practijk worden nu vaak twee lange draden gespannen, die beide met
de richting van de gewenste uitzending de genoemde hoek maken,
doch naar verschillende zijden, waardoor een zg. V-antenne ontstaat
(fig. 42a). Het totale stralingsdiagram in het horizontale vlak vertoont
nu één hoofdbundel in de richting, die de hoek tussen de beide antenne
draden middendoor deelt. In fig. 42a is bij ieder van de draden schets
matig een stralingsdiagram aangegeven, terwijl fig. 42b een stralings
diagram aangeeft van een vorm, zoals een V-antenne deze kan ver
tonen. Ook hierop heeft het geleidingsvermogen van de aarde een
grote invloed.
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Een andere vorm van een lopende golf-antenne is de zg. ruitantenne
of rhombische antenne. Hierbij zijn vier draden in de vorm van een
ruit gespannen (fig. 43). Men kan dit geheel beschouwen als een transmissielijn, zoals die in Deel 2, hfdst. III.D, is behandeld, doch met
een van plaats tot plaats langs de draden variërende golfweerstand.
In één der hoekpunten kan nu een weerstand worden opgenomen
van een zodanige grootte, dat langs de draden hoofdzakelijk lopende
golven optreden. Het zal duidelijk zijn, dat ook nu weer een stralings
diagram wordt verkregen met één hoofdbundel in de richting van de
zender naar de weerstand R (fig. 43).
Zeer vaak is het niet gewenst, dat de hoofdbundel in horizontale
richting is gericht. Daar de overdracht van radiosignalen over grote
afstanden voor een belangrijk deel plaats heeft door reflectie aan de
ionosfeer (zie Deel 2, hfdst. IX) kan het voor de gunstigste overdracht
gewenst zijn, de belangrijkste uitstraling enigszins in opwaartse rich
ting te doen geschieden. Het stralingsdiagram van een V-antenne en
van een ruitantenne in het verticale vlak is echter nog minder een
voudig te bepalen dan dat in het horizontale vlak. Ook hierbij dient
nl. de invloed van de aarde te worden beschouwd. Daar zich langs
de antennedraden, dus ook langs het aardoppervlak in de nabijheid
hiervan, lopende electromagnetische golven bewegen, speelt het geleidingsvermogen van de aarde ook hierbij een belangrijke rol. Voor
het ontwerpen van lopende-golfantennes met het oog op de gunstigste
richting van uitstraling zijn dan ook in de regel uitvoerige berekeningen
en experimenten noodzakelijk.
Daar de vorm van het stralingsdiagram van een lange draad, waar
langs zich een lopende golf beweegt, slechts weinig van de frequentie
afhangt, kan een V-antenne of ruitantenne worden gebruikt bij vrij
ver uiteenliggende frequenties. In de practijk kunnen de uiterste
frequenties, waarvoor men één antenne toepast, bv. een verhouding
1 : 2 hebben.
V-antennes en ruitantennes worden ook voor ontvangst toegepast.
Ook hierbij kunnen ze in een tamelijk groot frequentiegebied worden

Fig. 42. a. V-antenne. In ieder van de beide
draden is het stralingsdiagram geschetst; b.
Stralingsdiagram van de gehele V-antenne.

Fig. 43. Ruitantenne of rhom
bische antenne.
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gebruikt. Het richtingsdiagram bij ge
bruik als ontvangantenne komt over
een met het stralingsdiagram bij toe
passing als zendantenne, zoals gemakke
'v.
lijk met behulp van de reciprociteitsstelling is af te leiden. Een V-antenne,
zoals in fig. 42 is geschetst, zal dus
Fig. 44. Omgekeerde-V-antenne. gevoelig zijn voor van rechts invallende
Deze straalt hoofdzakelijk in de golven, doch tamelijk ongevoelig zijn
met p aangegeven richting.
voor golven, die van links komen.
Hetzelfde is het geval voor de in fig. 43
geschetste ruitantenne.
Een vroeger voor ontvangers wel toegepaste antenne bestond uit
één enkele, op geringe hoogte boven de aarde gespannen draad, die
aan het ene einde aan de ontvanger was aangesloten en aan het andere
einde via een weerstand, gelijk aan de golfweerstand, met de aarde
was verbonden. Deze draad werd dan gespannen in de richting, waar
uit de te ontvangen signalen kwamen. De werking van een dergelijke
zg. „Beverage-antenne” berust op het feit, dat door de invloed van
het beperkte geleidingsvermogen van de bodem de electromagnetische
golven vlak boven de aarde een zodanige vorm hebben, dat de kracht
lijnen een enigszins hellende stand aannemen, zodat de invallende
golven t.o.v. de antenne uit een schuin opwaartse richting schijnen te
komen. De Beverage-antenne wordt echter niet veel meer toegepast.
Een nog wel toegepaste antennevorm bestaat uit twee draden, die
t.o.v. de bodem in een schuine stand zijn gespannen (fig. 44). Men
spreekt hier wel van een ommekeerde-V-antenne. Ook hier wordt weer
de antenne aan één zijde afgesloten met een weerstand R, waardoor
staande golven op de antennedraden worden voorkomen. Het zal
duidelijk zijn, dat een dergelijke antenne in hoofdzaak straalt in de met
de pijl p aangegeven richting, terwijl bij gebruik als ontvangantenne
de antenne het gevoeligst is voor uit de richting p komende signalen.
De ingangsweerstand van een lopende-golfantenne heeft een vrij
kleine waarde, daar deze van dezelfde orde van grootte is als de golf
weerstand van een lange leiding (ten hoogste enkele honderden ohms).
Om deze reden dient een dergelijke antenne doorgaans via een trans
formator of een hiermede overeenkomende schakeling aan een zender
of ontvanger te worden verbonden. Bij het gebruik als zendantenne
kan vaak gebruik worden gemaakt van een buis in anodebasisschakeling,
die immers een hoge ingangsweerstand en een lage uitgangsweerstand
heeft (zie Deel 2, hfdst. V.B.9)
Tenslotte willen wij nog vermelden, dat het richteffect van lopendegolfantennes nog belangrijk kan worden verbeterd door het gelijktijdig
gebruik van meer dan één antenne. Worden bv. twee V-antennes
boven elkaar gespannen en deze zodanig met de zender verbonden,
dat de stroom in de loodrecht boven elkaar gelegen punten van beide
antennes in fase is, dan wordt de straling in horizontale richting ver-
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sterkt ten koste van die in verticale richting. Het geheel vertoont dan
enige overeenkomst met een dwarsstraalantenne (waarop echter hier
lopende golven aanwezig zijn). Ook kan men een tweetal antennes
onmiddellijk achter elkaar spannen en aan de stromen in deze beide
antennes een zekere faseverschuiving geven, waardoor een effect wordt
verkregen overeenkomstig dat, hetwelk optreedt in een langsstraalantenne. Eventueel kan men slechts één dezer antennes met de zender
verbinden en dus de andere als parasitaire antenne (director of reflector)
laten fungeren.

V. ENIGE BIJZONDERE INRICHTINGEN
VOOR UITZENDING EN ONTVANGST
VAN ELECTROMAGNETISCHE GOLVEN

Bij zeer hoge frequenties (bv. hoger dan 300 MHz) wordt zowel voor
zenders als ontvangers vaak gebruik gemaakt van installaties, die men
niet tot de eigenlijke antennes kan rekenen, doch die deze kunnen ver
vangen of wel als hulpmiddelen ter verbetering van de eigenschappen
van antennes kunnen dienen. Hoewel het gebruik van de hier bedoelde
apparaten ook bij langere golven voordelen zou bieden, is toepassing
hiervan toch meestal niet mogelijk, daar het gewenste effect alleen
wordt bereikt wanneer de afmetingen van de apparaten aanzienlijk
groter zijn dan de golflengte. Uiteraard kan men alleen bij de aller
kleinste golflengten (decimeter- en centimetergolven) dergelijke instal
laties practisch uitvoeren. Daar het licht, evenals de radiogolven, een
electromagnetisch trillingsverschijnsel is (doch met veel kleinere golf
lengte), spreekt het wel vanzelf, dat men bij de kortste radiogolven er
toe is overgegaan om hulpmiddelen te gebruiken, die reeds lang in de
optica werden toegepast, zoals reflectors en lenzen. Behalve deze
worden voor uitzending of ontvangst van korte radiogolven ook nog
andere apparaten gebruikt, die bij het licht geen toepassing kunnen
vinden, omdat de golflengte van het licht hiervoor juist te klein is.
1. Reflectors
Evenals men bij het licht voor het verkrijgen van een min of meer
scherpe bundel spiegels kan gebruiken, kan men bij radiogolven met
een voldoend kleine golflengte metalen platen toepassen. Bestaan deze
uit een goed geleidend materiaal (meestal koper) en zijn de afmetingen
groot t.o.v. de golflengte, dan wordt een effect verkregen, dat vol
komen overeenkomt met dat van een spiegel, waarop licht valt.
Het eenvoudigste reflecterende oppervlak is wel een vlakke plaat met
zo grote afmetingen, dat deze bij benadering als oneindig groot kan
worden beschouwd. Wordt deze plaat in de nabijheid van een dipoolantenne geplaatst (fig. 1), dan kan men het stralingsdiagram van dit
geheel bepalen door de reflecterende plaat buiten beschouwing te laten
en behalve de antenne ook het „spiegelbeeld” hiervan t.o.v. het reflec
terende vlak in de berekening te betrekken. (Dit pasten we reeds toe
in hfdst. II.5, waar we de invloed van de aarde op het stralingsdiagram
van een antenne onderzochten.) Onder dit „spiegelbeeld" verstaat men
dan een fictieve antenne, die men zich geplaatst denkt op een even
grote afstand achter het reflecterende oppervlak als de werkelijke
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antenne zich hiervóór bevindt. De stroom in deze fictieve antenne is
op ieder ogenblik ook het „spiegelbeeld" van de stroom in de werkelijke
antenne. Bevindt zich dus een reflecterende plaat op een afstand van
een kwart golflengte van een dipoolantenne, dan is het stralingsdiagram gelijk aan dat van twee dipoolantennes, die op een afstand
van een halve golflengte van elkaar zijn opgesteld, en waarin de stromen
in tegenfase zijn (fig. IV. 17). Hierbij wordt natuurlijk ook een ge
deelte van het diagram achter de reflecterende plaat gevonden, dat in
werkelijkheid niet aanwezig is. In fig. 2 is het stralingsdiagram van
een dergelijke dipoolantenne met een vlakke reflecterende plaat voor
gesteld, waarbij het gedeelte achter de plaat gestippeld is getekend
om aan te geven, dat dit in werkelijkheid niet aanwezig is.
Bij een enkele dipoolantenne wordt een vlakke reflectorplaat niet
vaak toegepast; wél echter ziet men een dergelijke plaat vaak gebruikt
bij grote antennesystemen van het dwarsstraaltype (bv. volgens
fig. IV.26). Door op een kwart golflengte achter het vlak van een
dergelijk antennestelsel een vlakke plaat te monteren wordt een een
zijdig gerichte straling verkregen. Deze methode is bij zeer korte
golven meestal eenvoudiger dan het aanbrengen van een groot aantal
dipoolantennes, die als reflector dienst doen (zie hfdst. IV.5). Ter
besparing op het gewicht en ter vermindering van de weerstand tegen
wind wordt meestal in plaats van een massieve plaat gebruik gemaakt
van gaas. Hiermede wordt hetzelfde resultaat bereikt, wanneer de
mazen klein zijn t.o.v. de golflengte.
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Fig. 1. Dipoolantenne D, opgesteld
tegenover een reflecterende plaat V.
Met S is het „spiegelbeeld” van D
aangegeven.
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Fig. 2. Stralingsdiagram van de op
stelling volgens fig. 1.
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Fig. 3. Bovenaanzicht van een dipool
antenne D met een „trogvormige”
reflector V.
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Fig. 4. Bovenaanzicht van een dipool
antenne D met een reflector, bestaande
uit twee loodrecht op elkaar staande
vlakken Vx en V2. Met Sx, S2 en S3
zijn de „spiegelbeelden” van D aan
gegeven.
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Enige verbetering van de bundeling kan worden verkregen door de
randen van de reflecterende plaat om te buigen, waardoor een „trog
vormige” reflector ontstaat (fig. 3). Ook kan men twee platen ge
bruiken, die een hoek met elkaar maken (fig. 4). Voor de bepaling
van het stralingsdiagram beschouwt men dan behalve de eigenlijke
dipoolantenne D ook de spiegelbeelden S, waarvan de plaats wordt
vastgesteld op dezelfde wijze als dit in de optica bij hoekspiegels
geschiedt. In fig. 4 zijn deze spiegelbeelden aangegeven voor het geval,
dat de reflecterende vlakken loodrecht op elkaar staan. De fictieve
stroom in Sx en S2 dient nu in tegenfase te zijn met die in de dipool
antenne D, terwijl in S3 en D de stromen in fase zijn.
Beter dan met vlakke platen kan de bundeling van de electromagnetische golven worden bereikt met een plaat, die in een bepaalde vorm
is gebogen (fig. 5). Langs meetkundige weg is aan te tonen, dat het
gunstigste profiel voor een dergelijke reflector de vorm van een ge
deelte van een parabool heeft. In fig. 6 is een dwarsdoorsnede van het
in fig. 5 geschetste reflecterende scherm getekend. Heeft deze kromme
nu de vorm van een parabool, dan is, zoals langs wiskundige weg is
aan te tonen, een bepaald punt P aanwezig, dat de eigenschap heeft,
dat alle vanuit dit punt uitgezonden electromagnetische golven, die aan
de parabool worden gereflecteerd, na de reflectie een voortplantingsrichting evenwijdig met de as A hebben. Men noemt dit punt het
brandpunt. Bij een plaat, die volgens fig. 5 is gebogen, en die men aan
duidt als een parabolische cilinder, kan voor iedere dwarsdoorsnede
een brandpunt worden aangegeven. De meetkundige plaats van deze
brandpunten noemt men de brandlijn. Om de beste bundeling te
verkrijgen dient dus een dipoolantenne in deze brandlijn te worden
opgesteld.
Wanneer een dipoolantenne wordt voorzien van een reflecterend
scherm, dat bestaat uit vlakke platen, of wel in de vorm van een para
bolische cilinder is gebogen, wordt steeds alleen een bundeling bereikt
in een vlak loodrecht op de dipoolantenne. Het stralingsdiagram in
een vlak, waarin de antenne ligt, is hetzelfde als dat van de antenne
zonder reflector. Teneinde ook in deze richting een betere bundeling
te verkrijgen kan men enige dipoolantennes, waarin de stromen in fase

A

Fig. 5. Dipoolantenne met
een reflector in de vorm
van een parabolische
cilinder.

Fig. 6. Dwarsdoorsnede
van een parabolische reflector. De stralen, die
vanuit het brandpunt P
de reflector treffen, worden gereflecteerd tot een
evenwijdige bundel.

Fig. 7. Dipoolantenne,
opgesteld voor een refector in de vorm van
een omwentelingsparaboloïde.

cr~~.

D

Fig. 8. Dipoolantenne D met hulpreflector R en „manchet” M. Dit
geheel wordt vaak gebruikt in een
parabolische reflector.

Fig. 9. Als hulpreflector kan ook een
schijf worden gebruikt.

zijn (Franklin-antenne, zie blz. 332), volgens de brandlijn van een
parabolische cilinder opstellen.
Om bij een enkelvoudige dipoolantenne een bundeling in alle rich
tingen te verkrijgen kan men een reflector gebruiken, die in beide
richtingen is gekromd. Zeer veel wordt hiertoe een omwentelingsparaboloïde toegepast, dat is het oppervlak, dat men verkrijgt door een
parabool om zijn as te laten wentelen. In fig. 7 is een perspectivische
schets van een dergelijke paraboloïde weergegeven. Wordt nu in het
brandpunt een dipoolantenne D opgesteld, dan kan een belangrijke
versterking van de straling in voortwaartse richting worden verkregen.
Toch wordt met een dergelijke reflector het ideaal, de vereniging van
alle uitgestraalde energie in één zeer smalle bundel, niet bereikt. We
zullen enkele van de oorzaken hiervan aangeven.
De voornaamste reden is wel, dat een belangrijk gedeelte van het
uitgestraalde vermogen de reflector in het geheel niet treft. Een aan
zienlijke verbetering kan in dit opzicht worden bereikt door de dipool
antenne te voorzien van een kleine reflector, die de directe straling in
voorwaartse richting grotendeels voorkomt. Deze hulpreflector kan bv.
uit een parasitaire dipoolantenne bestaan. In fig. 8 is een antenne
volgens de in fig. IV.yd aangegeven constructie voorgesteld, die is
voorzien van een manchet M en een hulpreflector R. Door de aan
wezigheid van R wordt een directe straling in voorwaartse richting
(in de figuur naar rechts) grotendeels voorkomen. Tot dit doel kan
ook een vlakke metalen plaat voor de dipoolantenne worden bevestigd,
zoals in fig. 9 is geschetst. In deze figuur is een antenne voorgesteld
volgens de in fig. IV.ye aangegeven constructie.
Hoewel bij de hier in aanmerking komende golflengten een dipool
antenne vrij kleine afmetingen heeft, is zij toch in de meeste gevallen
nog te groot om als een puntvormige stralingsbron te kunnen worden
beschouwd. Hierdoor gaat niet alle straling van het brandpunt van de
paraboloïde uit, waardoor eveneens het ontstaan van een smalle bundel
nadelig wordt beïnvloed.
Daar een dipoolantenne niet in alle richtingen even sterk straalt
(zie fig. II. 10), zal ook het uitgestraalde vermogen niet gelijkmatig
over de paraboloïde zijn verdeeld. Eén der gevolgen hiervan is te
vergelijken met het effect, dat men bij een dwarsstraalantennesysteem
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verkrijgt door de stroom in de afzonderlijke antennes een verschillende
grootte te geven (zie blz. 331), nl. een vermindering in sterkte van de
zg. nevenbundels. Tegelijk wordt echter de hoofdbundel hierdoor
verbreed.
Door een verticaal geplaatste dipoolantenne worden verticaal ge
polariseerde golven uitgezonden. Op de meeste plaatsen aan het
oppervlak van de paraboloïde heeft nu de vector, die de electrische
veldsterkte aangeeft, een schuine stand t.o.v. het oppervlak. Het ge
volg hiervan is, dat de gereflecteerde golven ook een component
bevatten, die horizontaal is gepolariseerd. Een nadere bestudering van
dit verschijnsel toont aan, dat hierdoor juist het ontstaan van uit
straling in ongewenste richtingen wordt bevorderd.
De bovenvermelde verschijnselen, die het gewenste effect van een
omwentelingsparaboloïde bij een zendantenne nadelig beïnvloeden,
hebben tevens tot gevolg, dat bij het gebruik van een dipoolantenne
met een parabolische reflector als ontvangantenne het effectieve opper
vlak (zie blz. 309) niet gelijk is aan het oppervlak van de paraboloïde,
doch aanzienlijk kleiner kan zijn. Wordt een dipoolantenne zonder
hulpreflector in het brandpunt van een omwentelingsparaboloïde ge
plaatst, dan is het effectieve oppervlak ongeveer gelijk aan 35 % van
het oppervlak van de opening van de paraboloïde. Wordt een hulpreflector toegepast, dan stijgt dit tot 45 %. Wordt een hulpreflector
van een speciale vorm (bv. een halve bol) gebruikt, dan kan men een
effectief oppervlak verkrijgen, dat ongeveer gelijk is aan 60 % van het
oppervlak van de paraboloïde.
Om de uitstraling van electromagnetische golven, die de reflector
niet treffen, tot een minimum te beperken, zou men geneigd zijn om
de paraboloïde zeer diep te maken (dus ver voorbij het brandpunt te
laten doorlopen). Een nauwkeuriger beschouwing toont echter aan, dat
hierdoor geen vergroting van de versterkingsfactor en van het effec
tieve oppervlak wordt verkregen en wel voornamelijk door het hier
boven genoemde verschijnsel, dat bij een verticaal geplaatste dipool
antenne door de reflectie ook horizontaal gepolariseerde golven ontstaan,

jiT ._
Fig. 10. Opstelling van
een dipoolantenne met
hulpreflector in een para
bolische reflector.

Fig. 11. Reflector, be
staande uit twee even
wijdige vlakken en een
parabolisch gebogen
wand.

Fig. 12. Stralingsdiagram
van een reflector volgens
fig. 11 in vlakken lood
recht op en evenwijdig
met de boven- en onder
wand (resp. a en b).
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die een uitstraling in ongewenste rich
tingen geven. Het gunstigste blijkt wel
te zijn de paraboloïde ongeveer te laten
reiken tot aan het vlak door het brand
punt loodrecht op de as, zoals is voor
gesteld in fig. io. In deze figuur is tevens
zichtbaar, hoe een dipoolantenne met
voedingsleiding doorgaans in een para Fig. 13. Een bij radarin vele gevallen ge
bolische reflector wordt bevestigd. De antennes
wenst stralingsdiagram heeft
hier geschetste antenne is voorzien van in het verticale vlak een vorm
een hulpreflector volgens fig. 8.
volgens a en in het horizon
tale vlak volgens b.
Bundels met een speciale vorm, zoals
vaak nodig zijn voor radarinstallaties (zie
Deel 6b), kunnen worden verkregen door reflectors van bijzondere
modellen te gebruiken. Een veel gebruikte reflector heeft bv. de vorm
van een platte „doos", bestaande uit twee evenwijdige platte vlakken
en een in de vorm van een parabool gebogen wand (fig. ii). Wordt
een dergelijke reflector met de platte vlakken horizontaal geplaatst, dan
wordt een bundel verkregen, die in het horizontale vlak vrij smal is,
doch verticaal tamelijk breed (fig. 12). Dit kan van belang zijn wanneer
men met behulp van radar de richting en afstand wil bepalen van een
voorwerp (bv. een vliegtuig), ongeacht de hoogte, waarop zich dit
bevindt (natuurlijk binnen zekere grenzen). Ook bij radarinstallaties
aan boord van schepen is een antennereflector, die een bundel van
het beschreven model geeft, van veel belang. Immers door het schom
melen van het schip is een antenne, die ook in verticale richting een
smalle bundel geeft, hier niet bruikbaar.
In sommige gevallen is het van belang, dat het stralingsdiagram in
het verticale vlak een zeer speciale vorm heeft, nl. zoals in fig. 13 is
aangegeven. Dit is bv. het geval bij radarinstallaties, die worden ge
bruikt om de plaats van vliegtuigen vast te stellen. Vliegt een vlieg
tuig op een constante hoogte h (zie fig. 13a), dan is de afstand van
dit vliegtuig tot aan de radarinstallatie gelijk aan
r — h cosec 0.
Zou de radarantenne in alle richtingen even sterk stralen, dan zou
de veldsterkte ter plaatse van het vliegtuig omgekeerd evenredig zijn
met r. Heeft het stralingsdiagram echter een vorm zoals in de figuur
is geschetst, dan is de veldsterkte, binnen bepaalde grenzen van G,
recht evenredig met cosec Ö, zodat, onafhankelijk van de afstand,
waarop zich het vliegtuig bevindt, de veldsterkte ter plaatse hiervan
dezelfde is. Daar installaties als hier bedoeld dienen om de richting
en de afstand vast te stellen, waarop zich het vliegtuig bevindt (de
hoogte wordt op een andere wijze bepaald), is het wél van belang,
dat de bundel in het horizontale vlak zo smal mogelijk is. In fig. 13b
is het horizontale stralingsdiagram aangegeven. Een bundel als hier
is beschreven, kan worden verkregen met een reflector, die uit twee
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gedeelten met verschillende kromming bestaat (fig. 14). Veelal heeft
de doorsnede van het bovenste gedeelte de vorm van een parabool,
terwijl de doorsnede van het onderste deel cirkelvormig is. In fig. 14a
is een doorsnede door een dergelijke reflector geschetst, waarin met
enige pijlen de voortplantingsrichting van de invallende en terug
gekaatste golven op beide gedeelten is aangegeven. Blijkbaar worden
de op het bovenste gedeelte invallende golven in horizontale richting
gereflecteerd, terwijl het onderste gedeelte reflectie in schuin opwaartse
richting geeft.
Reflectors van het type, zoals in fig. 14 is geschetst, worden ook
gebruikt voor radarinstallaties aan boord van vliegtuigen. Hierbij is
dan natuurlijk de bundel schuin omlaag gericht.
Bundels, die in één richting veel smaller zijn dan in de loodrecht
hierop staande richting, kunnen ook worden verkregen met behulp
van een reflector in de vorm van het middengedeelte van een omwentelingsparaboloïde (fig. 15). In de richting, waarin de reflector de
grootste afmeting heeft, wordt de bundel het smalst, terwijl in de
loodrecht hierop staande richting een brede bundel wordt verkregen
(fig. 16). Een dergelijk waaiervormig stralingsdiagram wordt vaak ver
eist voor radarinstallaties, waarmede de hoogte van vliegtuigen wordt
bepaald. (De richting wordt dan vastgesteld met een installatie, waar
van de bundel een vorm heeft, zoals bv. in fig. 13 is geschetst.)
In sommige gevallen wordt een dipoolantenne, waarbij één der boven
beschreven reflectors wordt gebruikt, niet met de zender verbonden via
een kabel, doch met behulp van een golfpijp (zie Deel 2, hfdst. III.D.6).
In fig. 17 is als voorbeeld hiervan aangegeven, hoe een dipoolantenne
D voor een golfpijp G kan worden geplaatst. In deze figuur is tevens
een tweede dipoolantenne R aangegeven, die als reflector fungeert.
De straling zal dus hier hoofdzakelijk naar links plaats hebben.
Buiten de hierboven beschreven belangrijkste vormen van reflectors
worden in de practijk nog andere uitvoeringen toegepast, die alle zijn
geconstrueerd om aan bijzondere eisen te voldoen. Behalve uitvoerige

Doorsntd*
B-B

I

Fig. 14. Reflector, waarmede
een stralingsdiagram volgens
fig. 13 kan worden verkregen:
a. doorsnede; b. perspectivische
schets.

Doorsneda
A-A

Fig. 15. Reflector, bestaande uit het midden
gedeelte van een omwentelingsparaboloïde.
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Fig. 16. Stralingsdiagram van een reflector
volgens fig. 15. a. In het verticale vlak;
b. In het horizontale vlak.

Fig. 17. Dipoolantenne D met
hulpreflector R, opgesteld voor
het open einde van een golf
pijp G.

berekeningen zijn voor de ontwikkeling van dergelijke speciale re
flectors in de regel ook experimenten nodig. Enkele voorbeelden van
reflectors, alsmede nadere constructieve details vindt men beschreven
in Deel 6b (radar).
Reflectors worden niet alleen gebruikt in combinatie met een dipool
antenne; ook andere stralingsbronnen worden vaak van reflectors voor
zien. Veel toegepast worden bv. hoorns en spleetantennes, die we
hieronder nog nader zullen beschrijven.
2. Hoorns
Wordt in een golfpijp aan één einde een electromagnetische golf
opgewekt (zie Deel 2, hfdst. III.D.6), terwijl de golfpijp aan het
andere einde open is, dan zullen eveneens golven in de vrije ruimte
worden uitgestraald en wel hoofdzakelijk in de richting van het ver
lengde van de golfpijp (fig. 18).
Het is dus juist alsof de golfpijp is afgesloten met een materiaal,
waarin energieverliezen optreden. Evenals zulks bij een kabel het geval
is, zal nu in het algemeen bij een dergelijke vrij willekeurige afsluiting
reflectie optreden (zie Deel 2, hfdst. III.D.2), waardoor in de golf
pijp staande golven ontstaan. Om deze te vermijden dient de golfpijp,
evenals een kabel, te worden afgesloten met zijn golfweerstand. Onder
deze grootheid, die hier uiteraard niet op dezelfde wijze kan worden
gedefinieerd *als bij een kabel, verstaat men bij een golfpijp meestal1
de verhouding tussen de transversale componenten van de electrische
en de magnetische veldsterkte (transversaal wil zeggen: loodrecht op
de voortplantingsrichting).
Op blz. 265 vermeldden we reeds, dat bij vlakke lopende golven in
de vrije ruimte deze verhouding gelijk is aan 120 n = 377 D. Deze
grootheid noemt men dan ook wel de
golfweerstand van de vrije ruimte. In
invallende
een golfpijp is nu de golfweerstand
golven/3’^
reflectie
straling
steeds groter dan 120 nQ.. De grootte
hangt af van de afmetingen. In
Deel 2, hfdst. III.D.6 werd reeds Fig« 18. Aan het open einde van
een golfpijp treedt zowel uitstraling
1 Soms worden ook andere definities ge als reflectie van de invallende
golven op.
bruikt.
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vermeld, dat zich in een golfpijp golven kunnen voortplanten met
verschillende verdelingen van de electrische en magnetische veld
sterkte. Ook van deze golfsoort hangt de golfweerstand van de golfpijp
af. Men kan bewijzen, dat de golfweerstand volgens de hierboven
gegeven definitie evenveel malen groter is dan 120 tc £2 als de snel
heid, waarmede de vlakken met constante fase zich voortplanten,
groter is dan de lichtsnelheid (zie Deel 2, hfdst. III.D.6). Nadert de
frequentie van de in de golfpijp opgewekte golven tot de grensfrequentie (zie Deel 2, hfdst. III.D.6), dan nadert dus de golfweerstand
tot oneindig.
Daar de golfweerstand in de golfpijp dus nooit gelijk is aan die
van de omringende ruimte, kan een reflectievrije afsluiting niet worden
verkregen door de golfpijp eenvoudig aan één einde open te laten. Een
aanmerkelijke verbetering kan worden verkregen door naar het open
einde één of beide afmetingen van de golfpijp geleidelijk wijder te
maken, waardoor deze het model van een hoorn verkrijgt (fig. 19
en 20).

Behalve met betrekking tot een vermindering van de reflectie kan
men door het plaatsen van een hoorn aan het open einde van een golfpijp
ook een verbetering verkrijgen van het richteffect. De uitgestraalde
bundel wordt door het aanbrengen van een hoorn in de regel aan
merkelijk smaller, dus kan ook met een bepaald uitgestraald vermogen
in de richting, waarin de hoorn wordt gericht, een grotere veldsterkte
worden verkregen. Dat dit inderdaad het geval is kan op eenvoudige
wijze worden ingezien door op te merken, dat een hoorn enige overeen
komst vertoont met een dwarsstraalantennesysteem. Hier zijn welis
waar geen dipoolantennes als stralingsbronnen aanwezig, doch het
gehele voorvlak van de hoorn kan men beschouwen als te zijn bezet
met in fase trillende dipolen. Evenals zulks bij een dwarsstraalantenne
het geval is neemt nu de versterkingsfactor toe met een vergroting
van het oppervlak (zie blz. 327). De in de practijk verkregen ver
sterkingsfactor is echter steeds aanzienlijk kleiner dan die, welke zou
volgen uit een plat vlak van dezelfde afmetingen als de opening van
de hoorn, dat geheel is bezet met electrische dipolen, die alle in fase
en met dezelfde amplitude trillingen uitvoeren. De reden hiervan
is, dat noch de electrische veldsterkte, noch de fase over het gehele
oppervlak dezelfde is. Speciaal de verdeling van de fase heeft

Golfpijp met hoornvormige straler.

Golfpijp met hoornvormige straler.
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grote invloed op de scherpte van de
bundel, dus op de versterkingsfactor. In
fig. 21 is met stippellijnen de doorsnede
i
:
aangegeven door een aantal vlakken met
constante fase. Deze vlakken, die in de
golfpijp plat zijn, nemen in de hoorn een Fig. 21. In een hoornvormige
bolle vorm aan, wat tot gevolg heeft, dat straler worden de vlakken
constante fase gebogen,
in het voorvlak van de hoorn het electro- met
waardoor de uitgestraalde
magnetische veld aan de randen naijlt
bundel divergent wordt.
t.o.v. dat in het midden. In fig. 21 is
tevens met enkele pijlen de voortplantingsrichting van de golven aangegeven, die
loodrecht is gericht op de vlakken van
constante fase. We zien hieruit, dat de bolle
vorm van deze vlakken een divergerende
bundel doet ontstaan. Teneinde dit effect
zoveel mogelijk te verminderen dient de
hoek tussen de zijwanden van de hoorn
zo klein mogelijk te worden gemaakt. Een
hoorn met een grote versterkingsfactor,
die dus een smalle bundel geeft, is daarom
Fig. 22. Hoornvormige stra
altijd vrij lang.
ler, bestaande uit twee even
Behalve de vrij eenvoudige, in fig. 19 wijdige platte vlakken en een
en 20 geschetste vormen van hoorn volgens een parabool gebogen
wand.
vormige stralers worden ook meer ge
compliceerde constructies gebruikt, die
dienen om aan speciale constructieve eisen te voldoen, dan wel om
bijzondere vormen van het stralingsdiagram te verkrijgen. In fig. 22
is als voorbeeld een hoorn geschetst, die bestaat uit twee platte vlakken
en een volgens een parabool gebogen reflecterend gedeelte.
De beperking in de scherpte van de met een hoorn verkregen bundel,
die, zoals hierboven werd vermeld, voor een belangrijk deel het gevolg
is van het feit, dat de vlakken met constante fase bij de opening van
de hoorn een bolle vorm aannemen, kan aanzienlijk worden verminderd
met bepaalde hulpmiddelen, die op dezelfde principes berusten als de
in de optica gebruikte lenzen, en die daarom doorgaans worden aan
geduid als electromagnetische lenzen. We zullen ook hiervan een aantal
voorbeelden beschrijven.
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3. Lenzen
In de optica wordt een lens vaak gebruikt om uit een divergerende
lichtbundel een evenwijdige bundel te verkrijgen. De lichtbron wordt
hiertoe in het brandpunt P van de lens geplaatst (fig. 23). In wezen
berust de werking van een dergelijke lens op het volgende.
Wanneer door een stralingsbron P electromagnetische golven (bv.
licht) worden uitgezonden, is de tijd, die deze golven nodig hebben
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om vanuit P een plat vlak V te bereiken, afhankelijk van de beschouwde
plaats in dit vlak. Door nu tussen P en V een materiaal aan te brengen,
waarin de voortplantingssnelheid van electromagnetische golven kleiner
is dan in lucht en dit materiaal op verschillende plaatsen een ver
schillende dikte te geven, kan men de looptijd van de golven naar alle
punten van het vlak V gelijk maken. Zo zal bv. de looptijd, nodig om
vanuit P het punt A te bereiken, gelijk zijn aan die van P naar B.
Het vlak V is dan dus een vlak met constante fase, en de voortplantingsrichting is in alle punten van dit vlak dezelfde, zodat een evenwijdige
bundel wordt verkregen. Het materiaal, waarin de voortplantings
snelheid kleiner is dan in lucht, moet uiteraard het dikst zijn op die
plaatsen, waar de af te leggen weg het kortst is. We krijgen dus hier
voor de vorm van een bolle lens.
Voor radiogolven met een zeer hoge frequentie (centimetergolven)
kunnen volgens dezelfde principes lenzen worden geconstrueerd. De
voortplantingssnelheid in materialen met verschillende diëlectrische
constanten is omgekeerd evenredig met de wortel uit deze constanten.
Daar van alle in aanmerking komende materialen de relatieve diëlec
trische constante groter is dan één, zal ook hier een bolle lens moeten
worden gebruikt. Natuurlijk zal men een materiaal gebruiken, waarin
zo gering mogelijke energieverliezen optreden (bv. polystyreen). Daar het
doel van een lens slechts is, de fase van de electromagnetische trillingen
in een plat vlak gelijk te maken, kan men de vorm ook zodanig kiezen,
dat de looptijd van de stralingsbron naar verschillende punten van het
genoemde platte vlak niet gelijk is, doch juist een geheel aantal malen
de trillingstijd verschilt. Men verkrijgt dit door de lens uit verschil
lende gedeelten te laten bestaan, zoals in fig. 24 is geschetst. Telkens
als, van de rand naar het midden gaande, de dikte van de lens ruim
een golflengte is geworden, maakt men het meer naar het midden
gelegen gedeelte een golflengte dunner. Dit kan men desgewenst
enkele malen herhalen, zoals in de figuur is geschetst. Op deze wijze
kan een belangrijke materiaalbesparing worden verkregen.

n

Fig. 23. Lens, met in
het brandpunt geplaatste
stralingsbron P. De loop
tijd van de golven voor
de afstand PA is dezelfde
als die voor de afstand
PB, waardoor het platte
vlak V een vlak van con
stante fase wordt.

®£J
Fig. 24. Lens voor
radiogolven, die, ter
besparing van mate
riaal, trapvormig is
uitgevoerd.

Fig. 25. a. Lens voor
radiogolven, bestaande
uit een aantal even
wijdige platen; b. Een
der platen uit de in a
voorgestelde lens.
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Daar het hier uitsluitend te
doen is om een evenwijdige
bundel te verkrijgen, is een zeer
grote nauwkeurigheid, zoals die
bij lenzen voor optische doel
einden meestal wordt vereist,
niet nodig.
Voor radiogolven kunnen lenzen, behalve op de boven beFig. 27. in piaats
schreven wijze, nog volgens Fig. 26. De platen van platen kan men
geheel andere principes worden uit een lens volgens bij een lens volgens
geconstrueerd. We zagen in
25 kunnen 9°k
25. °°k e^n ras“
1 « uca
TTm^: j . •
trapvormig worden terwerk van draden
Deel 2, hfdst. III.D.6, dat in
uitgevoerd.
gebruiken.
een golfpijp de voortplantings
snelheid van de vlakken met
constante fase (de zg. fasesnelheid) groter is dan in de vrije
ruimte en wel des te meer
naarmate de frequentie dichter
bij de grensfrequentie ligt. Men
kan nu ook een „lens” samen
stellen uit een groot aantal
golfpijpen met zodanige af Fig. 28. Hoornvormige straler, waarin een
metingen, dat de frequentie aantal evenwijdige platen is aangebracht,
van de radiogolven juist iets waardoor een scherpere bundel wordt
verkregen.
hoger is dan de grensfrequentie.
De fasesnelheid in de golf
pijpen zal dan vrij veel groter zijn dan in de vrije ruimte.
Daar de fasesnelheid alleen afhangt van de afmeting van de golfpijp
loodrecht op de electrische krachtlijnen, is het voldoende een aantal
platen aan te brengen evenwijdig aan deze krachtlijnen (zie fig. 25a).
Daar men het geheel zodanig wenst te construeren, dat de aan de rand
van de „lens" invallende golven een grotere weg in de golfpijpen
moeten afleggen dan die in het midden, geeft men aan het geheel een
hol model. In fig. 25b is één der platen uit het middengedeelte voor
gesteld. Men kan ook hierbij volgens het principe, dat reeds in fig. 24
is geschetst, telkens wanneer de breedte van een dergelijke plaat ruim
een golflengte is, deze breedte met een golflengte verminderen, waardoor
de platen een vorm krijgen, waarvan in fig. 26 een voorbeeld is geschetst.
In plaats van platen gebruikt men ook wel een groot aantal metalen
staven, die in een aantal evenwijdige vlakken zijn opgesteld (fig. 27).
Het spreekt vanzelf, dat men op deze wijze een profiel, zoals in fig. 26
is weergegeven, niet kan verwezenlijken.
Het principe om met een aantal evenwijdige platen uit een diver
gerende bundel een parallelle bundel te verkrijgen, kan ook worden
toegepast ter verbetering van de eigenschappen van hoorns. In fig. 28
is een gedeeltelijk opengesneden model geschetst van een hoorn, die
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van een dergelijke „lens" is voorzien. Door de vorm en de afstand
van de platen doelmatig te kiezen kan men verkrijgen, dat de electrische veldsterkte in het gehele voorvlak in fase is.
Tenslotte willen wij nog vermelden, dat men voor radiogolven met
een golflengte van enkele centimeters ook lenzen heeft geconstrueerd
door een groot aantal metalen bolletjes op een bepaalde manier te
verdelen in een isolerende stof. Op de theorie van dergelijke lenzen,
die berust op buigingsverschijnselen van electromagnetische golven,
zullen we echter hier niet nader ingaan.
4. Staafantennes
We zagen bij de behandeling van de reflectors en de lenzen, dat
het voor een kortegolfantenne, waaraan men een grote versterkingsfactor wenst te geven, van belang is, dat de vlakken met constante
fase in de nabijheid van de antenne zo weinig mogelijk van een plat
vlak afwijken. We zullen thans nog een andere methode beschrijven,
waarop men in dit opzicht een verbetering kan verkrijgen. Evenals bij
lenzen maakt men hierbij gebruik van het feit, dat de voortplantings
snelheid van electromagnetische golven in verschillende stoffen niet
dezelfde is en wel omgekeerd evenredig is met de wortel uit de
diëlectrische constante. Daar van alle vaste stoffen de relatieve dielectrische constante groter is dan 1 (die van vacuum en practisch ook
van lucht), planten de golven zich in een isolerende stof steeds lang
zamer voort dan in lucht. Plaatst men nu voor een kortegolfantenne
een staaf, bestaande uit een isolerende stof met geringe diëlectrische
verliezen, dan zal hierin de snelheid kleiner zijn dan in de omgeving,
waardoor de vlakken met constante fase meer tot platte vlakken zullen
naderen.
In fig. 29 is dit verduidelijkt. Fig. 29a schetst een aantal vlakken
met constante fase, zoals die in de nabijheid van een in de vrije
ruimte opgestelde antenne op
treden. De voortplantingsrichting van de golven is loodrecht
op deze vlakken gericht en is
op enkele plaatsen met pijlen
Al)
aangegeven. Wordt nu een staaf
uit isolerend materiaal aange
bracht, dan nemen de vlakken
met constante fase vormen aan,
Fig. 29. a. Bij de door een antenne A zoals in fig. 29b is geschetst.
uitgestraalde golven zijn de vlakken met
constante fase gebogen, waardoor de Zoals uit de ook hier met
bundel divergent wordt; b. Door middel enkele pijlen aangegeven voortvan een staaf uit isolerend materiaal plantingsrichting van de golven
kunnen vlakken met constante fase worden blijkt, wordt nu een verster
verkregen, die gedeeltelijk ongeveer plat
zijn, waardoor een beter richteffect ont king van het veld in het ver
lengde van de staaf bereikt.
staat.
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Doorgaans wordt de eigenlijke antenne A in het materiaal van de staaf
aangebracht, waardoor een zeer compact en stevig geheel wordt ver
kregen. In de figuur is tevens nog getoond, hoe de antenne A door
een metalen kapje is omhuld, dat als reflector dienst doet. Het mate
riaal, waaruit een staafantenne wordt vervaardigd, dient uiteraard zo
gering mogelijke energieverliezen te veroorzaken. Hiervoor wordt vaak
polystyreen gebruikt. Het vaststellen van de gunstigste afmetingen van
de staaf vereist veel berekeningen en experimenten.
5. Spleetantennes
Tenslotte zullen we nog een antennesoort beschrijven, die in zijn
eenvoudigste vorm bestaat uit één of meer spleten in een geleidende
wand, bv. van een golfpijp of van een
trilholte. In sommige gevallen laat
men deze wand samenvallen met de
wand van bv. een vliegtuig, waardoor
een antenne wordt verkregen, die geen
extra luchtweerstand veroorzaakt.
Teneinde het principe van de spleetantenne te verduidelijken is in fig. 30
&
een geleidende plaat V getekend, die
we eenvoudigheidshalve als oneindig
groot zullen beschouwen. In de plaat
/
is een spleet ter lengte van een halve
golflengte aangebracht. Tussen de pun
ten a en b is een transmissieleiding
y,
aangesloten, die de plaat met een
zender verbindt. In de plaat zullen nu Fig. 30. Een spleet in een groot
wisselstromen vloeien, waarvan de banen geleidend vlak V kan als strain fig. 30 met enkele lijnen zijn aan lingsbron worden gebruikt. Tus
gegeven. In het bovenste en onderste sen de punten a en b is de
transmissieleiding naar de zen
gedeelte van de plaat vloeien deze der
aangesloten. Met enkele
stromen in tegengestelde richting. Het stippellijnen zijn banen van de
verloop van het magnetisch veld, dat stroom in de plaat aangegeven.
tengevolge van deze stromen ontstaat,
is in fig. 31 met enkele krachtlijnen
geschetst. Een nader onderzoek hiervan
toont aan, dat deze magnetische kracht
lijnen aan beide zijden van de plaat
een verloop hebben, dat overeenkomt
met de electrische krachtlijnen, die het
electrische veld beschrijven, dat ont
staat ten gevolge van een dipool31. Dwarsdoorsnede van
antenne met dezelfde lengte als de Fig.
de geleidende plaat uit fig. 30,
spleet (tussen de beide gedeelten van waarbij enkele magnetische
het veld aan weerszijden van de plaat krachtlijnen zijn aangegeven.
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is echter een faseverschuiving van 180° aanwezig). Doordat het mag
netisch veld, dat in fig. 31 is geschetst, voortdurend van richting
wisselt, ontstaat ook een electrisch veld en het blijkt, dat de kracht
lijnen, die dit veld kunnen beschrijven, een verloop hebben, dat
overeenkomt met de magnetische krachtlijnen, die het magnetisch veld
van een dipoolantenne beschrijven. (Ook hierbij zijn echter de beide
delen van het veld ter weerszijden van de plaat in tegenfase.) Het
stralingsveld van een smalle spleet zal dus gevonden kunnen worden
uit dat van een dipoolantenne met dezelfde lengte, door electrische en
magnetische krachtlijnen te verwisselen. Door een verticale spleet wor
den dus horizontaal gepolariseerde golven uitgezonden en omgekeerd.
Ook tussen de ingangsimpedantie van een dipoolantenne en van een
smalle spleet bestaat een verband. Is de ingangsimpedantie van een
dipoolantenne Za, dan is die van een even lange spleet
3600 7l2
*
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Een constructie als is aangegeven in fig. 30, bestaande uit een zeer
grote plaat, die via een transmissieleiding met de zender is verbonden,
zou t.o.v. een gewone dipoolantenne geen voordelen bieden en wordt
dan ook in de practijk niet toegepast. Spleten in de wand van golf
pijpen of trilholten worden echter veel gebruikt. Door deze spleten
treedt een koppeling op tussen de ruimte in de golfpijp of de tril
holte en de omringende ruimte, zodat electromagnetische golven
worden uitgestraald. Door het aanbrengen van meer spleten kan men
stralingsdiagrammen van velerlei vorm verwezenlijken. De spleten
dienen te worden aangebracht op plaatsen, waar in de wanden stromen
vloeien en wel zodanig, dat een gedeelte van de stroom wordt „onder
schept’r. (Een smalle spleet in de richting, waarin de stroom in de
wand vloeit, veroorzaakt practisch geen uitstraling.) De plaats, de
richting en de grootte van de spleten zullen dus o.a. afhangen van de
wijze, waarop zich de golven in de golfpijp voortplanten. (Zie Deel 2,
hfdst. III.D.6.) Men kan bv. spleten in één der wanden van een golf
pijp aanbrengen op de in fig. 32 geschetste wijze. Is de afstand tussen
deze spleten juist een hele golflengte, dan zullen de door deze spleten
uitgestraalde golven in fase zijn en het geheel zal hier overeenkomen

Fig. 32. Golfpijp, waarin een aantal
spleten is aangebracht, waardoor het
geheel als dwarsstraalantenne kan wor
den gebruikt.

Fig. 33. Straler met twee haltervormige
spleten, die kan worden gebruikt in
combinatie met een parabolische
reflector.
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met een dwarsstraalantenne. De uitgestraalde bundel zal dus loodrecht
op de lengterichting van de golfpijp zijn gericht. Nu is, zoals in Deel 2,
hfdst. III.D.6, werd aangetoond, de golflengte van de golven, die zich
in een golfpijp voortplanten, afhankelijk van de breedte van de pijp.
Men kan de golfpijp zodanig construeren, dat deze breedte kan worden
gevarieerd. Hierdoor treedt tussen de door de verschillende spleten
uitgestraalde golven een instelbare faseverschuiving op. Het gevolg
hiervan is, dat de uitgestraalde bundel niet meer loodrecht op de golf
pijp is gericht, doch hiermede een zekere hoek maakt, evenals zulks
het geval is bij dwarsstraalantennes, waarbij aan de verschillende
dipoolantennes stromen worden toegevoerd, die onderling een bepaalde
faseverschuiving vertonen (zie blz. 332). Bij een golfpijp, die van een
aantal spleten is voorzien, kan men dus de richting van de uitgestraalde
bundel variëren door de breedte van de golfpijp te veranderen. Hiervan
wordt o.a. bij radar gebruik gemaakt.
De spleten, die volgens fig. 32 in de zijwand van een golfpijp zijn
aangebracht, dienen een enigszins schuine stand te hebben, omdat bij
de meest gebruikelijke golfsoorten in deze wand uitsluitend trans
versale stromen optreden (d.w.z. stromen, die vloeien in een richting
loodrecht op de lengte-as van de golfpijp). Een in deze wand loodrecht
op de lengterichting van de pijp aangebrachte smalle spleet zal dus
practisch niet stralen. Behalve op de in fig. 32 aangegeven wijze kunnen
echter nog op velerlei andere manieren spleten in golfpijpen worden
aangebracht, o.a. in boven- of ondervlak. Voor de vaststelling van de
juiste plaats van deze spleten zijn uitvoerige berekeningen nodig.
Niet alleen golfpijpen, doch ook trilholten (zie Deel 2, hfdst. III.D.5)
kunnen van spleten worden voorzien, die als straler voor electromagnetische golven dienst doen. De trilholte kan dan door middel van
een golfpijp of een coaxiale leiding met de zender worden verbonden.
Evenals een dipoolantenne, die uit een dunne staaf of draad bestaat,
kan een smalle spleet slechts als straler worden gebruikt bij één be
paalde frequentie of althans in een beperkte frequentieband. Een ver
breding van deze frequentieband kan worden verkregen door aan de
spleet speciale vormen te geven. Als voorbeeld is in fig. 33 een straler
met twee spleten voorgesteld, die wel wordt gebruikt in combinatie
met een parabolische reflector. Een golfpijp eindigt hierbij in een
rechthoekige doos, waarin twee spleten zijn aangebracht, welke spleten,
ter verbreding van de frequentieband, een haltervormig model hebben.
Ook verschillende andere soleetvormen kunnen worden gebruikt.
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46
cardioïde
302
Chireix-modulatie-systeem
82
Clapp-oscillator
10
cloverleaf-antenne
337
coaxiale kabel
52, 169, 311
coëfficiënt (temperatuur-)
157
Colpitt-schakeling
9
communicatiezender
235
150
condensator
(aanloop-)
154
(buis-)
tt
153
(constructie van -) 19
tt
(electrolytische -)
154
tt
(electrolytische
tt
bipolaire -)
154
(glas-)
153
(instelbare compen
ff
158
satie-)
(keramische -)
153
n
(met gas gevulde -) 155
n
(mica-)
151
11
86
microfoon
tt
150
(papier-)
11
(polystyreen-)
11
151
(pot-)
11
153
(schotel-)
11
153
160
(vacuum-)
n
156
(variabele -)
11
(vonkblus-)
154
11
220
constructie (frame-)
223
(schuifladen-)
11
219
(tafel-)
11
van condensatoren
19
11
spoelen
19
11
11
199
continue bereiken
276
coördinaten (polaire -)
Crosby-systeem
87

distorsie (niet-lineaire -)
226
Doherty-systeem
56, 82
draadgewikkelde potentiometer
163
draadpotentiometer
154
draaistroom
125
„
transformator
125
draaggolfonderbreking
171
driefasengelijkrichter
in
„
-Graetz-schakeling 119, 135
driehoekschakeling
113
dubbeldraadsleiding
52
dubbele dipoolantenne
333
driefasen-parallel120
schakeling
„
driefasen-serieschakeling 117
duplexverkeer
254
dwarsstraalantenne
320, 329
8
dynatron
E

16
eco-schakeling
287, 296, 309
effectieve hoogte
309
oppervlak
tt
70
eilandeffect
eindtrap
4
electrical preset
178
272
electrische dipool
opbouw van zender
3
11
205, 270
„
veldsterkte
100
electrode (koude -)
electrolytische condensator
154
„ (bipolaire -) 154
n
16
electron coupled oscillator
16
electronenkoppeling
322
endfire array
102
enkelfasegelijkrichter
218
exploitatiekosten
F

D
detector (frequentie-)
deurcontact
diagram (polair -)
(stralings-)
11
dipool
„ antenne (dubbele -)
„
(electrische -)
„
(gevouwen -)
„ moment
directe informatie
direct verhitte kathode
director
discriminator
dissipatie (anode-)
(schermrooster-)
11

89
18S, 214
271
271, 277

284, 307
333
272

315

272

5
33
328, 334
90

32, 189
39/ 80

facsimilé
fading
fasemodulator

6
303

90
(balans-)
94
door looptijd11
variatie
95/ 97
met reactantiebuis 91
11
faseregelaar
125
fasezwaai
9i
filter (klik-)
154
„ (vertragings-)
174
FM-zender (Armstrong-)
93
(fasemodulatie -)
93
ti
232
700 W
11
Fourier
25
220
frameconstructie
11

362

Franklin-antenne
332
„
-oscillator
10
frequentiedetector
89
gebied
196
tt
modulatie
5, 63, 86
modulatiezender
225
»
modulator
232
nauwkeurigheid
8, 12
tt
stabiliteit 4, 8, 12, 196, 226
tt
variatie
199
tt
verdrievoudiging
n
4i/ 232
verdubbeling 41, 229, 232
tt
vermenigvuldiging 4, 36, 41
tt
verschuiving (seinen
tt
met -) 171
,, (telegrafie met -) 6
tt
zwaai
86
11

H
halfgeleider
132
281, 307
halve-golfantenne
handschakelaar
182
Hartley-schakeling
9
76
Heising-modulatie
Hepp
95
173
h.f.-sleutelklikken
98, 103
hoogvacuumbuizen
hoorns
35i
hoornvormige stralen
352
horizontaal gepolariseerde golven 317
128
hulpanode
hulpelectrode
124
„ reflector
347
167
„ relais
Huth-Kühn
9
134
hysteresis

G
gasgevulde (met - buizen)
98, 105
„
(met - condensator)
155
gasontladingsbuis
101
Gauss
325
gecombineerde modulatiemethode
80
gecompoundeerde transformator 147
geforceerde luchtkoeling
209
gelijkrichtcel
133
gelijkrichter
98
(driefasen-)
in
n
(enkelfase-)
102, 135
tt
(kwikdamp-)
101, 124
tt
(kwikkathode-) 100, 128
11
(kwikvat-)
98 128
tt
(meerfasen-)
103
tt
(metaal-)
98, 132
tt
(regelbare -)
124
n
(tweefasen-)
102, 135
n
„
(zesfasen-)
114
gepolariseerde golven (horizontaal-) 317
,, (verticaal -) 317
11
gevouwen dipool
3i5
glascondensator
153
„ isolator
151
,, kralen
151
glijspoel
IÖ2
gloeidraadvoeding
131
golf (lopende -)
265
351
// pijp
„ weerstand
351
„
„
in vrije ruimte
351
goniometer (radio-)
301
Graetz-schakeling
109, 129/ 135
„ -driefasenschakeling
119
grenskarakteristiek
23

I
Ja-Wkarakteristiek zendtriode
22
22
Ix-Vr
//
impulsmodulatie
5t 63
90
index (modulatie-)
indirecte informatie
5
informatie
5
inschakeling zender
183
131
inschakelstoot
instelbare compensatiecondensator 158
instelling (klasse A-)
52
„
(klasse B-)
53
invloed (klimatologische -)
156
278
„
van de bodem
108
inwendige weerstand P.S.A.
100
ionisatie (stoot-)
isolatie (glas-)
151
169
materiaal
tt

J
janken

172

K
kabel (kunst-)
95
karakteristiek (amplitude-)
226
68, 75
(modulatie-)
/;
(stroom-spannings-) 133
11
kathode (direct verhitte -)
33
80
modulatie
tt
(oxyd-)
33
tt
128
vlek
11
keramische condensator
153
kiezer
192,
klasse A-instelling
53
B52
tt
tt
c- tt
21/ 62
tt

363
klaverblad-antenne
klikfilter
klimatologische invloeden
koeling
209,
koelribben
koelspiralen
kooldrukregelaar
koolmicrofoon
koolweerstand
koperjodide
koperoxyduul
kopersulfide
koppeling buis-oscillatorkring
kortegolfantenne
,,
zender
225/
koude electrode
kringrendement
kristal (kwarts-)
krisaloscillator
kwaliteit oscillatorkring
kwart golfantenne
kwartskristal
kwikdampgelijkrichter
101,
kwikkathode
IOO,
//
98,
kwikvat
ff
kunstkabel

337
154
156
231
209
211

138

64
163
132
132

133
15

306
229
100

46
8
225
12
280

8
124
128

128
95

L
langegolf-communicatiezender
,,
zender
langsstraalantenne
322,
Lecher-systeem
52, 64,
leiding (coaxiale -)
,,
(dubbeldraads-)
lenzen
lijnniveau
lineaire modulatie
locale bediening
„ sleutelklikken
lopende golf
„
„ antenne
luchtkoeling (geforceerde -)
(natuurlijke -)
//

235
235
333
273
52
52
353

N

338

209
natuurlijke luchtkoeling
navigatiebaken
235
negatieve temperatuurscoëfficiënt
157
16, 33, 256
neutrodyniseren
320
nevenbundels
226
niet-lineaire distorsie
8
Numans-schakeling

209
209

O

84
68

182
172

265

M
magnetische beveiliging
„
schakelaar 167, 184,
magnetisch veld (axiaal -)
magnetische veldsterkte
manchet
mechanische opbouw van zender
meerfasegelijkrichter
metaalgelijkrichter
98, 132,
methode van Armstrong
„ overdracht
• //
micacondensator

microfoon (condensator-)
86
(kool-)
64
»;
,,
versterker
84
middengolfantenne
304
„
zender
225/ 227
Miller-effect
15
modulatie
5, 63, 207
Ég {64
(absorptie-)
//
(amplitude-)
5/ 63
//
!_6
(enkelzijband-)
//
(frequentie-)
5/ 63, 86
//
(Heising-)
76
//
(impuls-)
5/ 63
//
index
90
ff
in oscillatortrap
63
//
,, versterker
66
//
,,
karakteristiek
68, 75
80
modulatie (kathode-)
(keerrooster-)
70
//
(lineaire -)
78
//
methode
//
(gecombineerde -.) 80
(schermrooster-)
69
//
(serie-)
79
//
(stuurrooster-)
66
;;
versterker
84, 246
//
,,
vervorming
55
131
modulatorbuis
gedeelte
4
//
L
171
morsecode
multiple-zender
243

165
192

96
265
311

7
103
135

94
5
151

omgekeerde L-antenne
V-antenne
M
omhullende
omroepzender
omschakeling seinwijze
van kringen
//
omvormer (roterende -)
„
(triller-)
omwentelingsparaboloïde
ongedempte telegrafie
ontlading (boog-)
ontvangantenne
onzuiver seinteken

288
342

54
225
190
197

98
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347
6
128
292
180

364
opbouw van zender
3
„ (electrische -)
3
>>
tt
„ (mechanische -) 7
//
open antenne
287
openingshoek
24
oscillator (balans-)
11, 36
(Clapp-)
10
16
(electron coupled -)
tt
(Franklin-)
10
tt
(kristal-)
229
tt
tt

(parasitaire -)

„
trap
oscilleervoorwaarde
overexcitatie
oversturing

37
4
12
3i
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P
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palmechanisme
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parabolische cilinder
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parasitaire antenne
„
oscillator
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phasitron
piekstroom
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polair diagram
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pol ystyreencondensator
potcondensator
potentiometer (draad-)
pre-emphasis
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236
150
346
347
344
328
37
37
96
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182
271
276

151
153
154
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Q
quasi-stationnair veld

269

R
raamantenne
„
(fictieve -)
radioberichtgeving
radiogoniometer
radiopeiling
reactiebuis
reciprociteitstheorema
284,
reeksontwikkeling van Fourier
reflector
328, 334,
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(hulp-)

„
(vlakke -)
regelbare gelijkrichter
regeltransformator

295
302
3
301
300
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25

344
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346
124
148

relais

„
(antenne-)
„
(bimetaal-)
„ buizen
„ (hulp-)
,, (schakel-)
„ (sein-)
„ (tijd-)
„ (tijd-vertragings-)
„ (wisselstroom-)
rendement
„
van de antenne
resonantiefrequentie van de
antenne
rhombische antenne
richtantenne
289,
richteffect
richtingsdiagram
rimpelspanning
rondstralende antenne 307, 328
rondzingen
roosterbasisschakeling
roosterstroom
roterende omvormer
ruisniveau
ruitantenne

166
167
169
124
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175
166
184
102
168
217
289
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341
306
295
296
103

335
254
52
21
98
208
34i

S
318
samengestelde antenne
schakelaar
164
(hand-)
182
tt
(magnetische -)
tt
164, 184, 192
(stappen-)
192
tt
„
(zend-ontvang-)
184
schakeling (anodebasis-)
230
schakelrelais
115
scheidingstrap
229
288
schermantenne
schermroosterdissipatie
39, 80
„
modulatie
66
schijnbaar vermogen
108
schimmelvorming
216
schotelcondensator
i53
schuifladenconstructie
223
179
seinbuis
seinen in anodecircuit
176
„ gelijkrichter
175
tt
„ kathodecircuit
178
tt
„ keerroostercircuit
178
tt
„ schermroostercircuit
176
tt
„
met draaggolfonderbreking
17
„ enkele buis
178
tt
frequentieverschuiving 171
tt
tt
171
seinmachine
seinrelais
166, 175

365
seinteken (onzuiver -)
180
seinwijze
6
(omschakeling -)
190
tt
selenium
132
„
ventiel
133
seriemodulatie
79
signalering
214
silicagel
216
simplex-verkeer
253
sleepantenne
292
sleutelklikken
172
sluiereffect
303
smoorspoelen
147
snelschakelbeveiliging
215
snelwerkend seinrelais
175
spanningsbuik
274
spanningsregeling met verzadigde
139
ijzerkern
spanningsstabilisatie met edelgas 141
„ electro>>
nenbuizen 142
137
spanningsstabilisator
sperlaag
132
spiegelbeeld
302

antenne

tt

279

spleetantenne
spoelen
„
(constructie -)
spreidingszelfinductie
spreiding (transformator-)
sproeien
staafantenne
stabiliseren
stabiliteit (frequentie-) 4, 8, 12,
„stand bij” schakelaar
stappenschakelaar
sterschakeling (zesfasen-)
stralen (hoornvormige -)
stralingsdiagram
276, 277/
1/2 A antenne
tt
tt

//

//
tt

11

11

1

1V2A
2 A

tt

„
tt

l/4 A verticale
antenne
7, A verticale
antenne
A verticale
antenne

stralingsveld
„
(bundeling -)
stralingsweerstand
stootionisatie
stroomhoek

„

knoop

„
„

-spanningskarakteristiek
verdeling

357
160
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123
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156

356
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196
184
192
114
352

296
277
277
277
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280
281
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320
282
160
24
274

133

273

stuureenheden
„ roostermodulatie
» trap
„ vermogen
systeem Doherty

236, 245

66
4/ 8
32

56

T
tafelconstructie
Tannenbaum-antenne
T-antenne
tegengewicht
tegenkoppeling
telefonie

219
330
288
290
227

(modulatie-)
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it

telegrafie
tt

tt

u
tt

ttm

6

6

met frequentieverschuiving
6
„ gemoduleerde
180
draaggolf
(ongedempte -)
6
(toon-)
6
zender
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televisie
telexapparaten
temperatuurscoëfficiënt
(negatieve -)
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temperatuurvariatie
Terman-Woodyard-systeem
terugkoppeling
terugslag
terugwerking
tetrode als zenderversterker
thermostaat
thyratron
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288,
topcapaciteit
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TPT G-schakeling
transformator
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n
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deerde -)
leiding
tt
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spreiding
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transitron
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trilleromvormer
triode als zenderversterker
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tweefasengelijkrichter
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-Graetz-schakeling
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6

171
157
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12
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33
37

8
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184
6
306

336
9
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147
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22
216

336
225
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366

U
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W
11

V
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160
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340
„
(omgekeerde -)
342
variabele condensator
155
199
variatie (frequentie-)
156
„
(temperatuurs-)
variometer
163
veldsterkte (electrische -)
265, 270
„
(magnetische -)
265
veld (stralings-)
268
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ventiel (selenium-)
vergrendeling
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206
verlengspoel
vermogen (schijnbaar -)
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vermogensversterking
33
206
vermogen van een zender
versterker (microfoon-)
84
(modulatie-)
76, 84, 246
//
(penthode als -)
37
//
„
(tetrode als -)
37
versterking met variabele draaggolf 59
versterkingsfactor
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versterktrap
4t 21
66
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verticaal gepolariseerd
317
174
verzadigingsfilter
vertragingsrelais
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337
265
vlakke lopende golf
346
vlakke reflector
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voedingsgedeelte
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Vogad
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Fig. X.8. Vereenvoudigd schema van de Philips-frequentiemodulatiezender FZ 176.
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