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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: Wiskundige, natuurkundige en electrotechnische grond
slagen.
Deel 2: Radiotechnische grondslagen.
Deel 3: Ontvangers en versterkers.
Deel 4: a. Zenders - b. Antennes.
Omroepproblemen
Deel 5; Zenders voor speciale doeleinden
Radiodistributie.
Deel 6: a. Televisie - 6. Radar.
Deel 7; 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 samenwerken.
Aan de grote bedrijven en de verschillende instellingen, waarvan wij
vele gegevens ter publicatie ontvingen, zijn wij grote dank verschuldigd
en wij zijn hen zeer erkentelijk voor de verleende medewerking.
De heren Ir Th. J. Weijers en Ir J. M. van Hofweegen, brengen
wij hier gaarne alle lof, die hun toekomt voor de hulp welke wij bij
de samenstelling van het handboek van hen mochten ontvangen. Het
is zeer zeker mede aan hun voortreffelijke medewerking te danken,
dat dit handboek tot stand is gekomen.
Rest ons tenslotte nog een dankwoord te brengen aan de N.V.
Uitgevers-Maatschappij IE. E. Kluwer te Deventer voor de keurige
uitvoering.
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, November 1954.
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I. RADIONAVIGATIEMIDDELEN
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1. Inleiding
Reeds in een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling van de radio
techniek heeft men ingezien, dat de radio mogelijkheden bood voor
navigatiedoeleinden. Zo werd reeds bij de Zeppelin-bombardementen
op Londen in de eerste wereldoorlog gebruik gemaakt van een radionavigatiesysteem.
Naarmate de radiotechniek zich ontwikkelde werden ook de navi
gatiesystemen verder ontwikkeld en uitgewerkt en tot hoge graad van
perfectie gebracht, zodat de huidige systemen de mogelijkheid scheppen
om op honderden kilometers afstand van de basiszenders plaats
bepalingen met een nauwkeurigheid van enkele honderden meters uit
te voeren.
Twee eigenschappen van de electromagnetische straling kunnen
worden benut voor navigatiedoeleinden. In de eerste plaats is dit de
alzijdige rechtlijnige voortplanting van radiogolven, gecombineerd met
de richtingsgevoeligheid van zend- of ontvangantenne's. In het vol
gende zal worden besproken, hoe men op deze wijze richtingen, dat
wil zeggen hoeken, kan bepalen.
De tweede belangrijke eigenschap is de constante voortplantings
snelheid van electromagnetische golven. Door de tijd te meten, welke
een radiosignaal nodig heeft voor het afleggen van een zekere afstand,
kan men de grootte van deze afstand bepalen. Wegens de grote voort
plantingssnelheid (3 X io5 km/sec) moeten bij deze tijdmetingen zeer
korte tijden gemeten kunnen worden; een afstand van 100 meter komt
hier overeen met 0,3 microsecunde. Wil men op 100 meter nauwkeurig
een afstand meten, dan moet men dus tijdverschillen van deze grootte orde kunnen waarnemen.
Er bestaan een aantal mogelijkheden om deze twee eigenschappen
voor navigatiedoeleinden te gebruiken. Deze mogelijkheden zijn ver
schillend van aard en de navigatiesystemen, welke er op zijn gebaseerd,
hebben dan ook verschillende eigenschappen. De eisen, welke men aan
een navigatiesysteem stelt, zijn ook nogal verschillend. Een scheepsnavigator midden op zee heeft bv. geheel andere wensen dan een
piloot, die bij slecht zicht een instrumentlanding moet maken met een
vliegtuig. Tussen deze beide uitersten liggen nog verschillende andere
situaties, ieder met eigen eisen wat betreft nauwkeurigheid, indicatie,
afmetingen, gewicht enz.
1
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Beide genoemde omstandigheden zijn de oorzaak van enige ver
warring in de toepassing van navigatiesystemen. Men vindt in ver
schillende gebieden verschillende systemen toegepast en het kost
bepaaldelijk moeite om hierin enige uniformiteit te verkrijgen, wat
voor de gebruiker natuurlijk van groot belang zou zijn. Nationale ont
wikkelingen van bepaalde stelsels spelen hierbij mede een rol, terwijl
verder in het bijzonder de zeer snelle ontwikkeling van de luchtvaart
een voortdurende aanpassing van de mogelijkheden aan de wensen
nodig maakt.
Wij zullen achtereenvolgens behandelen: ongerichte bakens en richtingzoekers, koerslijnsystemen, gerichte bakens, plaatsbepaling op een
polair coördinatensysteem en plaatsbepaling op een hyperbolisch coör
dinatensysteem. In deze volgorde zit enigszins een toenemende mate
van informatie, welke door het desbetreffende stelsel wordt geleverd;
we kunnen ook zeggen, dat in de eerste drie paragrafen richtingbepalingen besproken worden, in de voorlaatste paragraaf een combi
natie van richting- en afstandsbepaling, terwijl in de laatste paragraaf
uitsluitend afstandsbepaling (eigenlijk bepaling van afstandsverschil)
de grondslag van het daar te bespreken navigatiestelsel vormt. Ten
slotte zal in een afzonderlijke paragraaf nog een en ander omtrent
hoogtemeters worden besproken.
We zullen ons in hoofdzaak beperken tot het aangeven van de
principes, waarop de verschillende navigatiestelsels berusten.
2. Ongericht radiobaken
Het ongerichte radiobaken (waarvoor de naam loodsbaken is voor
gesteld) is in principe niet anders dan een zender, die naar alle rich
tingen een even sterk signaal uitzendt, waarbij dit signaal in eerste
instantie slechts een draaggolf zou behoeven te zijn. Een loodsbaken
wordt op dezelfde wijze gebruikt als een vuurtoren bij visueel navigeren.
Zoals het signaal van een vuurtoren voor de navigatie zelf een con
stante intensiteit zou kunnen hebben, maar ter wille van de identifi
catie in een bepaald rhythme is gemoduleerd, nl. aan en uit gaat, zo
zijn ook de loodsbakens herkenbaar aan een speciale codering van het
uitgezonden signaal. Als regel wordt periodiek een bepaalde letter
combinatie in morsetekens uitgezonden, gevolgd door een continue
draaggolf.
Het frequentiegebied voor deze radiobakens is de omgeving van
300 kHz; men moet daarom rekening houden met de mogelijkheid,
dat het signaal op grote afstand kan worden ontvangen. Anderzijds
wil men in de beschikbare frequentieband uiteraard zo veel mogelijk
zenders onderbrengen. Daarom wordt het zendervermogen zo ver be
perkt als in verband met het gewenste werkingsgebied mogelijk is.
Teneinde toch nog meer zenders te kunnen gebruiken dan in ver
band met de frequentieruimte mogelijk is, past men „tijdmultiplex"
toe, dat wil zeggen, men laat drie zenders, die eenzelfde gebied
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bestrijken, op éénzelfde frequentie werken, doch afwisselend, zodat
iedere zender gedurende een bepaalde tijd uitzendt en daarna door een
andere zender wordt opgevolgd.
We vermelden hier tenslotte een speciale eigenschap van het navi
geren op een ongericht baken. Indien men met behulp van een nog te
Wind

Fig. i. Invloed van zijwind op de gevolgde route bij het voortdurend aansturen
op een baken („homing”).
bespreken richtingzoeker de neus van een vliegtuig voortdurend gericht
houdt op een dergelijk baken, hoeft dit niet te betekenen, dat het
vliegtuig dan in rechte lijn op het baken toe vliegt. Is er nl. zijwind
(fig. i), dan zal het vliegtuig een zekere kromme lijn vliegen. Het aan
vliegen op een ongericht baken (homing) heeft dit typische bezwaar;
de in het hoofdstuk gerichte bakens te bespreken apparatuur daar
entegen maakt het de navigator mogelijk om het vliegtuig de gewenste
rechte lijn te doen vliegen (tracking).
3. Richtingzoekers
In deze paragraaf bespreken wij twee in wezen gelijke, maar wegens
de omstandigheden in de practijk nogal van elkaar afwijkende toe
passingen. Dit zijn het radiokompas, dat aan boord van schip of vlieg
tuig gebruikt wordt om de richting naar een of andere bakenzender
te zoeken, en de grondpeilinstallaties, welke hetzelfde proces in omge
keerde richting uitvoeren, indien vanaf de grond de positie van een
scheeps- of vliegtuigzender moet worden bepaald.
Het verschil in omstandigheden is hierbij gelegen in het feit, dat
men de grondinstallaties in het algemeen gecompliceerder, en wat
antennesysteem betreft, van grotere afmetingen kan maken dan de boord
apparatuur.
<z. Handrichtingzoekers
De richtingbepaling geschiedt in principe steeds met een raamantenne, waarvan, zoals bekend, het richtingsdiagram achtvormig is,
met de nulrichting loodrecht op het vlak van het raam (fig. 2). Indien
men de antenne draaibaar om een as door zijn vlak opstelt, kan men
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door op minimale ontvangst in te stellen, de nulrichting doen samen
vallen met de richting van het inkomende signaal, dat wil zeggen met
de richting naar de zender.
Hierbij treedt dan blijkbaar een tweeduidigheid op: het stralingsdiagram heeft twee nulrichtingen, welke i8o° ten opzichte van elkaar

Fig. 2. Horizontaal 8-vormig
richtingsdiagram van een
verticale raamantenne.

Fig. 3. Horizontaal 8-vormig richtingsdiagram van een verticale raamantenne
en horizontaal cirkelvormig richtingsdiagram van een verticale staafantenne.

verschoven zijn. Bij een instelling op minimale signaalsterkte weet
men nu wel de richting in het algemeen, maar niet of de zender in,
van het raam af gerekend, vóór- of achterwaartse richting ligt.
Om deze meerduidigheid te vermijden, past men een combinatie
van raamantenne en staafantenne toe. Een staafantenne heeft in een
vlak loodrecht op zijn lengterichting een cirkelvormig stralingsdiagram:
een staafantenne is in dit vlak dus ongericht.
In fig. 3 zijn de richtingsdiagrammen van een staaf- en raamantenne
getekend, waarbij de staafantenne loodrecht op het vlak van tekening
en dus in het vlak van de raamantenne is verondersteld. De onder
linge grootte is met opzet getekend als in deze figuur; deze onderlinge
grootte is van belang als men signalen van beide antennes afkomstig,
samenvoegt. Men kan altijd de versterking van de signalen vóór de
samenvoeging zo regelen, dat de in fig. 3 getekende onderlinge ver
houding bestaat.
Verder moeten wij nu nog in aanmerking nemen, dat de twee helften
van het achtvormig stralingsdiagram van het raam onderling wel
precies gelijk van vorm zijn en dat dus een signaal, dat bv. in de figuur
van rechts boven invalt, eenzelfde e.m.k. in de antenne induceert als
een signaal, dat uit gelijke richting van links onder invalt, maar dat
deze twee e.m.k.'s onderling precies in tegenfase zijn.
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Voegen we nu de spanningen, opgewekt in raam- en staafantenne,
samen (eventueel na versterking), dan kunnen wij voor dit op deze
wijze ontstane gecombineerde antennesysteem het richtingsdiagram
bepalen met behulp van fig. 3. Wij zorgen dan, dat het signaal van de
staafantenne afkomstig, precies in fase is met het signaal van de raamantenne afkomstig, indien de invalsrichtingen in de bovenste helft
van fig. 3 liggen, en het raamantennesignaal dus aangegeven
wordt door de bovenste lus van
het achtvormig diagram. Het staafantennesignaal zal dan in tegenfase
zijn met het raamantennesignaal,
indien de invalsrichting in fig. 3
in de onderste helft ligt.
Het stralingsdiagram van het
gecombineerde antennestelsel kan
onder deze omstandigheden ge
vonden worden door beide dia
grammen van fig. 3 op te tellen Fig. 4. Cardioïdevormig ■richtingsdia
onder inachtneming van het juiste gram, verkregen door combinatie van
teken voor beide Tussen van het een raamantenne en een staafantenne.
achtvormige diagram. In fig. 4 is
het resultaat getekend; men ziet, dat een hartvormig (ook wel cardioïdevormig genoemd) richtingsdiagram ontstaat. De richtinggevoeligheid
heeft een maximum in de ene richting in het vlak van het raam, is
een factor twee kleiner loodrecht op dit raam, en is nul in het vlak
van het raam, maar 180° verschoven ten opzichte van de richting van
maximale gevoeligheid.

Fig. 5. Vervorming van het cardioïde-diagram van fig. 4, indien de grootten
van de signalen, afkomstig van raamantenne en staafantenne, niet de juiste ver
houding hebben; a. twee nulrichtingen; b. geen nulrichting.

:
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Deze combinatie van raam- met staafantenne heeft dus maar één
nulrichting, dus geen meerduidigheid meer. De nulrichting van een
cardioïde-diagram is echter nooit zo nauwkeurig in te stellen als die
van een raam, omdat een kleine ongelijkheid van beide antennespanningen of van hun fasen een grote invloed heeft op het resulterend
diagram. Fig. 5 laat zien, welke gevolgen een dergelijke ongelijkheid
kan hebben: óf twee nulrichtingen óf in het geheel geen. Daarom ge
bruikt men het cardioï'de-diagram niet voor de eigenlijke richtingbepaling, maar alleen om de tweeduidigheid van het raam op te heffen.
Hiertoe wordt na het nauwkeurig instellen van de nulrichting met het
raam alleen, de staafantenne („sense antenna") bijgeschakeld en ver
volgens het raam in een bepaalde richting wat verdraaid. Uit de toeof afname van de signaalsterkte bij dit draaien kan men nagaan, in
welk van beide nulrichtingen de zender is gelegen. Zou bv. in fig. 2
de zender rechts liggen, dan zal bij het draaien van het cardioïdediagram volgens fig. 4 met de wijzers van de klok mee het signaal
toenemen; bij een van links invallend signaal neemt het signaal juist
af bij een gelijke draaiing.
Wij merken nog op, dat het cardioïde-diagram afgeleid is in de veron
derstelling, dat de signaalspanningen van beide antennes afkomstig, in
fase dan wel in tegenfase zijn. Op zichzelf is de e.m.k., welke in een staaf
antenne wordt opgewekt, echter 90° in fase verschoven ten opzichte
van de e.m.k. in een raamantenne, opgewekt door hetzelfde stralingsveld.
Daarom is het noodzakelijk, een, extra fasedraaiing van 90° toe te passen
alvorens beide signalen (in de juiste grootte) worden samengevoegd.
Door de constructie van het raam moet verder het optreden van het
storende „antenne-effect" natuurlijk zover worden onderdrukt, dat het
richtingsdiagram van het raam de theoretische vorm voldoende be
nadert. Hiertoe past men maatregelen als afscherming van het raam,
balancering e.d. toe (zie ook Deel 46, hfdst. III.3).
b. Automatische richtingzoekers
Met apparatuur als in het voorgaande beschreven kan men richtingbepalingen uitvoeren, nl. door met de hand het raam te draaien tot
minimale signaalsterkte optreedt, en vervolgens de stand van het raam
af te lezen. Men heeft uiteraard gezocht naar middelen om deze be
diening te vereenvoudigen. Zo zijn de automatische richtingzoekers
ontwikkeld, waarbij een mechanisme automatisch het raam in de juiste
stand draait, zodat men alleen de stand van het raam behoeft af te
lezen. Door een overbrenging kan dan deze stand veelal op een wille
keurige plaats met behulp van een wijzer op een schaal worden afge
lezen; in een vliegtuig is deze schaal natuurlijk op het instrumenten
bord in de stuurhut aangebracht.
De werking van het instrument berust in principe op het fase
verschil van 1800, dat optreedt in de antenne-e.m.k., indien van de
ene lus van het achtvormige richtingsdiagram van een enkel raam
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wordt overgegaan naar de andere lus, bv. door het raam te draaien.
Men maakt nu de fase van de wisselspanning op één van de wikke
lingen van een electrische inductiemotor op een of andere wijze af
hankelijk van de fase van het raamantennesignaal. Hierdoor bereikt
men, dat bij een verandering van i8o° van de fase van dit signaal,
zoals bij het draaien van het raam door de nulrichting optreedt, ook
de fase van de bekrachtiging van de motor i8o° varieert, waardoor de
motor de andere kant uit gaat draaien. De draairichting van de motor
wordt op deze wijze afhankelijk van de richting van het binnenkomende
signaal ten opzichte van de nulrichting van het raam. Door een ge
schikte koppeling aan te brengen tussen motor en raam draait dit
laatste steeds naar de nulstand toe.
Bij het bovenstaande hebben wij alleen faseverschillen van i8o° aan
geduid, doch het teken van de fase zelf niet ter sprake gebracht. Dit
teken is van belang, omdat daarvan de draairichting van de motor
afhangt en dus uiteindelijk de keuze van de nulrichting, waarop de
antenne zich instelt.
Een fase kan alleen worden gemeten tussen twee wisselspanningen
met eenzelfde frequentie. Men moet dus naar een tweede wissel
spanning van de signaalfrequentie zoeken, waarvan de fase niet af mag
hangen van de antennerichting. Daartoe gebruikt men weer het signaal
van een staafantenne en vergelijkt de fasen van raamantenne-e.m.k. en
staafantenne-e.m.k. Omdat men hier alleen geïnteresseerd is in fase
verschillen van -|- of — i8o° kan men een bijzondere manier van
fasemeting gebruiken, welke wij toelichten aan de hand van het blokschema in fig. 6.
Links boven zijn in fig. 6 de raamantenne R en de staafantenne S
aangegeven. Na versterking in Vr wordt het raamantennesignaal naar
een modulator gevoerd. Dit is een balansmodulator, bv. een ringmodulator, welke zo is uitgevoerd, dat de draaggolf geheel wordt
onderdrukt, zodat alleen de zijbandfrequenties in de uitgangsspanning
voorkomen (zie hfdst. VI). De modulatiespanning is afkomstig van een
ioo Hz-oscillator; de uitgangsspanning van de modulator bevat alleen
de frequenties /0 + ioo en /0 — ioo, als f0 de signaalfrequentie is.
Deze twee zijbanden worden nu weer samengevoegd met een draag
golf, afkomstig, via de versterker Vs, van de staafantenne S. De fase
van deze draaggolf moet zo zijn ingesteld, dat hij hetzij in fase, of
wel i8o° uit fase is met de draaggolf, afkomstig van het raamantenne
signaal, dus precies als bij het antennesysteem met cardioïde-diagram.
In fig. 7 hebben wij vectordiagrammen aangegeven voor twee ge
vallen, nl. als het raam aan de ene kant of aan de andere kant van
de nulrichting is ingesteld.
We beginnen de eerste serie vectordiagrammen te bekijken. ax stelt
het raamantennesignaal voor; bj ditzelfde gemoduleerd in die modulatiefase, waarbij de signaalamplitude toeneemt. De draaggolf is bij b1
nog bijgetekend, maar in q niet; q geeft dus de uitgangsspanning
van de modulator. Bij deze uitgangsspanning wordt het antennesignaal
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Fig. 6. Blokschema van een automatische richtingzoekinstallatie.
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Fig. 7. Vectordiagrammen, behorende bij fig. 6.
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van de staafantenne, voorgesteld door du gevoegd, zodat de totale
spanning aan de uitgang van de versterker V (fig. 6) door e1 kan
worden voorgesteld. Wij zien, dat de fase van de modulatie op gelijke
wijze tot uiting komt als direct in demodulator: het uitgangssignaal
neemt toe ten gevolge van de modulatie.
Vervolgens beschouwen wij de tweede serie vectordiagrammen, welke
alleen ten opzichte van de eerste serie verschilt, doordat de ingangsspanning, afkomstig van het raam, i8o° in fase verschoven is. De
diverse vectoren volgende zien we nu, hoe dezelfde fase van de modu
lerende spanning hier ook weer de vector b2 doet toenemen, doch
dat het mengproduct e2 juist kleiner wordt. Met andere woorden de
modulatie aan de uitgang klapt van fase om, als de draaggolf, afkomstig
van het raam, dit doet. Dit is juist wat wij wensten.
Indien wij nl. nu weer het blokschema van fig. 6 beschouwen, zien
wij, hoe de som van de uit de staafantenne afkomstige draaggolf en
de zijbanden, ontstaan door de modulatie van het raamantennesignaal,
verder versterkt en gedetecteerd wordt. De ioo Hz-uitgangsspanning
van de detector wordt via een versterker V2 aan de ene wikkeling van
een inductiemotor toegevoerd, terwij 1 de andere wikkeling wordt bekrach
tigd door een rechtstreeks van de ioo Hz-oscillator afgeleide spanning.
Naarmate de fase van het raamantennesignaal al of niet overeenkomt
met de fase van het staafantennesignaal, draait de motor de ene kant
uit of de andere kant. Indien de nulrichting van het raam precies
overeenkomt met de invalsrichting van het signaal, is de raamantennespanning nul en geeft de modulator geen uitgangsspanning af, zodat
de ene winding van de inductiemotor stroomloos is en de motor stil
blijft staan.
In principe kan de motor ook stil blijven staan op de tweede nul
richting van het raam; dit is echter in tegenstelling tot de andere nul
richting een labiele toestand; treedt er even een afwijking op, waar
door de motor wordt bekrachtigd, dan draait deze de antenne juist van
deze nulrichting weg naar de andere toe. In de practijk komt de motor
daarom slechts op één nulrichting tot stilstand.
c. Richtingzoeker met links-rechts-aanwijzing
Een tussenvorm tussen het met de hand bediende raam en de auto
matische richtingzoeker is de „links-rechts-indicator". Hierbij is het
raam vast opgesteld en wordt voor de apparatuur het schema volgens
fig. 6 toegepast, met dat verschil, dat de uitgangsspanningen van de
versterkers Vl en V2 niet aan een motor worden toegevoerd, maar aan
een meetsysteem, dat al naarmate het faseverschil o of i8o° is een
wijzer uit de nülstand naar links of rechts doet uitslaan.
Door nu de nulrichting van het raam met de as van het vliegtuig
te doen samenvallen, geeft de stand van de wijzer aan, of men op de
zender aan koerst, dan wel ten opzichte hiervan naar links of rechts
vliegt. Dit is derhalve een typische indicator voor „homing".
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Ten opzichte van het met de hand bediende stelsel heeft dit systeem
het voordeel van de visuele indicatie zonder nulinstelling en zonder
meerduidigheid. Ten opzichte van de volledig automatische apparatuur
is hier een aanmerkelijke winst in omvang, stroomverbruik en ge
wicht bereikt.
d. Dubbel radiokompas
Dikwijls past men twee complete automatische richtingzoekers toe,
waarbij de indicaties dan worden gecombineerd door twee wijzers op
één schaal te laten aanwijzen. Vliegt men in de lijn van één zender
naar een andere zender, dan is het volgen van deze rechte lijn mogelijk
door het ene radiokompas op de achterliggende zender en het andere
op de voorliggende zender af te stemmen. Als de piloot nu zorgt, dat
de beide wijzers steeds in eikaars verlengde vallen, bevindt het vlieg
tuig zich steeds op de verbindingslijn van beide zenders en vliegt dus
de kortste afstand.
e. Grond-richtingzoekinstallaties
In principe is de werking van grondinstallaties dezelfde als boven
beschreven. De reeds genoemde mogelijkheid van groter omvang en
gecompliceerder apparatuur wordt veelal benut om grotere gevoelig
heid en nauwkeurigheid te bereiken. De e.m.k. in een raamantenne,
waarvan de afmetingen klein zijn ten opzichte van de golflengte, is
klein vergeleken bij de e.m.k. in staafantennes van gelijke afmetingen.
Daarom is de gevoeligheid gering. Om deze reden is men er aan
vankelijk toe overgegaan, voor de grondinstallaties zeer grote raamantennes te bouwen, met lengte-afmetingen in de orde van vijftig
meter. Het draaibaar uitvoeren van dergelijke antenne-installaties is
natuurlijk niet gemakkelijk en is in alle geval niet snel uit te voeren.
Deze moeilijkheid heeft men ondervangen door twee gekruiste vaste
ramen op te stellen en de koppeling met de ontvanger door een aan
stonds te bespreken goniometersysteem uit te voeren.
Een tweede punt, dat wij hier reeds willen opmerken, is, dat men
nergens meer deze zeer grote raamantennes aantreft, doch in plaats
van één raam- twee staafantennes. Dit Adcock-antennesysteem, dat we
bespreken onder g, heeft ten doel bepaalde fouten in de richtingbepaling ten gevolge van reflecties in de ionosfeer op te heffen.
ƒ. Vaste raamantennes met goniometerkoppeling
Twee raamantennes worden onder een hoek van go° opgesteld en de
in deze antennes opgewekte spanningen worden vervolgens naar een
goniometer geleid. Een goniometer bevat twee paar vast opgestelde
spoelen, welke onderling een hoek van 90° maken, en een draaibare
zoekspoel, welke in het gemeenschappelijke veld van de vaste spoelen
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kan ronddraaien. In fig. 8a zijn beide vast opgestelde raamantennes in
bovenaanzicht schematisch aangegeven, terwijl in fig. 8b de goniometerspoelen zijn aangegeven, welke op de aangegeven wijze ver
bonden worden met de ramen A en B.
Tussen de beide goniometerspoelen ontstaat nu een hoogfrequent
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Fig. 8. a. Principe van de richtingbepaling met behulp van twee gekruiste
ramen; b. goniometer.
magnetisch veld, waarvan de richting overeenkomt met die van de
invallende radiogolf, zoals wij zullen laten zien aan het voorbeeld van
een golffront, dat de antennes bereikt volgens de richting P'P", welke
een hoek a maakt met het vlak van A'A". De e.m.k. in antenne A'A"
is dan heff E cos a, waarin heff de effectieve hoogte van het raam is
en E de electrische veldsterkte van de invallende golf. De in B'B"
opgewekte e.m.k. is in dit geval Aeff£sin a.
Indien beide antennes verder geheel gelijk zijn, evenals de koppe
ling met de goniometerspoelen, zal de magnetische veldsterkte H& in
het kruispunt van de spoelen ten gevolge van de stroom door de
spoelen A evenredig zijn met E cos a en die ten gevolge van de stroom
door de spoelen B evenredig met E sin a. Deze veldsterkten zijn
onderling loodrecht gericht, zodat, zoals in fig. 8b is aangegeven, het
resulterende veld juist weer een hoek a maakt met de richting van de
spoelen A.
Draait men nu het zoekspoeltje om een verticale as, dan zal in dit
spoeltje een minimale e.m.k. worden opgewekt indien het vlak van
het spoeltje evenwijdig is aan de richting van het magnetische veld. In
het beschouwde geval moet het vlak van de zoekspoel dus eveneens
een hoek a maken met de spoelrichting A. Op deze wijze is het mogelijk,
met vaste antennes de richting van het invallende signaal te bepalen,
wat uiteraard grote voordelen biedt. Deze methode wordt dan ook zeer
veel toegepast.
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In fig. 9 is de complete richtingzoekapparatuur, in fig. io de con
structie van de gebruikte spoelen afgebeeldvan een door Philips' Tele
communicatie-Industrie ontwikkelde richtingzoeker. In fig. 9 is het
middelste deel de ontvanger met lineaire afstemschaal, het rechter
deel het voedingsapparaat en het linker deel de goniometer. In fig. 10
is de geopende goniometer te zien; de twee gekruiste spoelenparen
zijn duidelijk te onderscheiden, evenals de twee stroomtoevoeren (via
sleepcontacten op de as) van het zoekspoeltje.
g. Adcock-antennesysternen
Tot dusverre hebben wij, stilzwijgend, horizontaal invallende sig
nalen verondersteld; de golffronten van een dergelijke straling zijn
verticaal. Een om een verticale as draaibare raamantenne geeft mini
mum signaal, indien het vlak van het raam loodrecht staat op de voortplantingsrichting en dus evenwijdig is aan de golffronten. Hierbij is
het niet van belang of de polarisatie, d.i. de richting van de electrische
veldsterkte in het electromagnetische veld, verticaal of horizontaal is
(voor midden- en lange golven verschilt de polarisatierichting weinig
met de verticaal).
In de naaste omgeving van een zender heeft men met de zg. grond
golf te maken, welke inderdaad een horizontale voortplantingsrichting
heeft. Op grotere afstand kan behalve de grondgolf ook de tegen de
ionosfeer gereflecteerde golf merkbaar worden; deze golf komt uiter
aard onder een zekere hoek met de horizontale richting binnen. Zo
lang de polarisatierichting in deze gereflecteerde golf in het verticale
vlak ligt (zoals de oorspronkelijke polarisatierichting van een door een
verticale antenne uitgestraalde golf altijd verticaal is), zal een verticaal
raam dit niet in zijn indicatie van de nulrichting doen merken. Dit
laten we zien aan de hand van fig. 11, waarin links een horizontaal
invallende golf met voortplantingsrichting v en de bijbehorende rich
tingen der E- en //-vectoren zijn aangegeven. In een verticaal raam
loodrecht op de voortplantingsrichting wordt in dit geval geen e.m.k.
opgewekt. Dit volgt uit het feit, dat de //-vector evenwijdig aan het
vlak van het raam is, en het raam dus geen magnetisch wisselveld
omvat. In verband met de later te bespreken Adcock-antennes willen
wij hier echter een andere mogelijke beschouwingswijze over het ont
staan van een e.m.k. in een raamantenne volgen, nl. die, waarbij wij
niet het //-veld, maar het £-veld van de straling als uitgangspunt
nemen. Beide beschouwingen leveren natuurlijk eenzelfde resultaat,
Fig. 9. Richtingzoekapparatuur. Van links naar rechts: goniometer, ontvanger
met lineaire schaal, voedingsapparaat. (Foto beschikbaar gesteld door Philips'
Telecommunicatie-Industrie te Hilversum.)
Fig. 10. Het inwendige van een goniometer, met de twee paren gekruiste spoelen
en de stroomtoevoer naar het zoekspoeltje. (Foto beschikbaar gesteld door
Philips’ Telecommunicatie-Industrie te Hilversum.)
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omdat E-veld en //-veld beide de steeds tezamen optredende uitings
vormen van een electromagnetische straling zijn.
De E-vector heeft op de horizontale zijden van het raam uiteraard
geen invloed, omdat het E-veld loodrecht op deze zijden staat en er
dus geen e.m.k. in opwekt. In de verticale zijden van het raam indu-
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Fig. ii. Drie verschillende mogelijkheden van de opstelling van een raamantenne ten opzichte van een invallende straling: a. de raamantenne loodrecht
op het golffront; geen resulterende antennespanning; b. schuin invallend golf
front met de E-vector in het verticale vlak; geen resulterende antennespanning;
c. invallend golffront met horizontale E-vector; wel een resulterende
antennespanning.
ceert het E-veld wel een e.m.k.; in het symmetrische geval van fig. i ia
in beide zijden een even sterke e.m.k. Ten opzichte van de antenneklemmen zijn deze e.m.k/s met tegengesteld teken in serie geschakeld,
zodat er tussen de klemmen geen spanning optreedt. Eenzelfde resul
taat dus als de op het //-veld gebaseerde beschouwing levert.
Indien het raam wel verticaal staat, maar niet loodrecht staat op de
voortplantingsrichting van de golffronten, geeft de beschouwing op
basis van het E-veld tot een resulterende e.m.k. aanleiding op grond
van het feit, dat de in de beide verticale zijden opgewekte e.m.k/s nu
ook weer even groot zijn, maar een onderling faseverschil hebben,
omdat de ene zijde van het raam eerder wordt bereikt door een golf
front dan de andere zijde. Ten gevolge van dit faseverschil heffen de
beide e.m.k/s elkaar dan niet volledig op.
Staat het raam verticaal en valt de electromagnetische straling hel
lend in met de horizontale component van de voortplantingsrichting
loodrecht op het raam en de E-vector in het verticale vlak loodrecht
op het raam (fig. nb), dan zal in het raam geen e.m.k. door deze
straling geïnduceerd worden. De horizontale component van de Evector staat immers loodrecht op alle zijden van het raam en de door
de verticale component van het electrisch veld in beide verticale zijden
van het raam opgewekte e.m.k/s leveren geen resulterende klemspanning, omdat deze e.m.k/s weer volledig in fase zijn. Ook in dit
geval geeft het raam dus een duidelijke en goede nulrichting.
Anders wordt het evenwel, indien de E-vector van de scheef in
vallende straling horizontaal is, zoals in fig. nc is aangegeven. De
bovenste horizontale zijde van het raam wordt nu eerder door een
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zeker golffront van de straling bereikt dan de onderste horizontale
zijde. Met andere woorden de e.m.k/s in deze zijde ten gevolge van
de horizontale component van de electrische veldsterkte hebben onder
ling een faseverschuiving. De resulterende raam-e.m.k. is niet nul,
doch zou dit pas zijn als het vlak van het raam loodrecht op de voortplantingsrichting wordt gesteld en het raam dus hellend zou worden
opgesteld. Dit betekent, dat men dus geen nul vindt als een verticaal
raam loodrecht staat op de horizontale component van de voortplantingsrichting.
Bij een reflectie van een electromagnetische straling tegen een metalen reflector is de polarisatierichting van de gereflecteerde straling
gelijk aan die van de oorspronkelijke straling. Bij een reflectie tegen
de ionosfeer kan echter draaiing van het polarisatievlak optreden,
waardoor de oorspronkelijk verticale is-vector een horizontale compo
nent kan krijgen.
Op middengolven heeft men vooral 's nachts last van dit effect, om
dat overdag de zg. D-laag voortplanting over grote afstand onmogelijk
maakt, 's Nachts verdwijnt de D-laag en de dan optredende reflectie
tegen de E-laag vertoont in voortdurend wisselende mate het effect
van draaiing van het polarisatievlak. Dit heeft ten gevolge, dat 's nachts
met een raamantenne op grote afstanden grote fouten kunnen worden
gemaakt in het bepalen van de richting; men spreekt van het nacht

effect.

Van het feit, dat dit nachteffect veroorzaakt wordt door het indu
ceren van e.m.k/s in de horizontale delen van het raam door een
horizontale electrische component van het electromagnetische veld,
kan men nu gebruik maken om een werkzame tegenmaatregel te nemen.
De gewenste e.m.k. in het raam wordt verkregen door inductie in de
verticale delen van het raam door de verticale component van het
electrische veld. Voor het nuttige deel van het signaal zijn de horizon
tale delen van het raam alleen van belang als geleiders, om de beide
verticale delen in serie te schakelen. Het „opvangend vermogen" van
deze horizontale stukken is derhalve alleen maar storend.
Daarom worden in het Adcock-antennesysteem de horizontale delen
geheel weggelaten: dit systeem bestaat uit twee verticale antennes op
dezelfde onderlinge afstand als bij een raam voor hetzelfde doel de
verticale zijden van elkaar verwijderd zouden zijn.
Een en ander kan worden toegelicht aan de hand van fig. 12, waarin
links een raamantenne en rechts een Adcock-antenne van gelijke afme
tingen is getekend. Bij een van links invallende golf met verticale
electrische veldsterkte wordt in de twee verticale zijden van het raam
een e.m.k. van gelijke grootte, maar iets verschillende fase geïnduceerd.
Deze twee e.m.k/s worden door de horizontale zijden (waarin geen
spanning wordt opgewekt door het verticale electrische veld) met
tegengesteld teken in serie geschakeld, zodat ten gevolge van het fase
verschil een resulterende (kleinere) spanning van de antenneklemmen
kan worden afgenomen.
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In het Adcock-systeem worden in beide staafantennes spanningen
opgewekt, die op een factor 2 na gelijk zijn aan die, welke in de verti
cale zijden van het raam worden geïnduceerd. Deze spanningen staan
tussen de onderkant van de antenne en aarde. Zoals uit fig. 12 is te
zien, is de resulterende spanning tussen de klemmen ook hier de som
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Fig. 12. Raamantenne (links) en Adcock-antenne (rechts) van gelijke afmetingen.

Ontvanger

I
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Fig. 13. Adcock-antennesysteem met aanpaselementen en afgeschermde kabels.
van de met tegengesteld teken in serie geschakelde e.m.k/s van beide
antennedelen. Met andere woorden de tussen de beide klemmen op
tredende spanning is op een factor 2 na gelijk aan die bij het raam.
De horizontale geleiders bij de Adcock-antenne zijn in fig. 12 onder
gronds getekend om aan te geven, dat op deze wijze deze geleiders
volledig afgeschermd zijn van alle andere straling. In feite past men
natuurlijk afgeschermde kabels toe, terwijl aan de antennekant nog
transformatoren, afstemelementen of andere schakelonderdelen kunnen
zijn aangebracht (fig. 13).
Een Adcock-antennesysteem heeft hetzelfde richtingsdiagram in het
horizontale vlak als een raamantenne; de gevoeligheid is een factor 2
kleiner dan die van een éénwindingsraam met dezelfde afmetingen.
Men vindt deze antennes veelal in de vier hoeken van een vierkant,
zodat onder toepassing van een goniometer de richting van invallende
golven kan worden bepaald. Een vijfde „sense antenna" in het midden
van het vierkant dient om meerduidigheid te elimineren. Fig. 14 geeft
een indruk van de opstelling van dergelijke antennes, zoals men deze
vroeger bij vliegvelden aantrof. Het huisje herbergt de apparatuur.
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h. Enkele algemene punten betreffende richtingzoekers
In principe kan men iedere golflengte gebruiken bij het bepalen van
richtingen; in de practijk vindt men dan ook bij alle golflengten be
paalde toepassingen. Voor navigatiedoeleinden worden vooral midden-

Fig. 14. Adcock-antennesysteem, zoals vroeger op Schiphol aanwezig. In het
midden de „sense antenna". (Foto beschikbaar gesteld door Philips'
Telecommunicatie-Industrie te Hilversum.)
golven gebruikt, terwijl daarnaast speciaal voor vliegtuignavigatie peilinrichtingen op zeer hoge frequenties nl. in de 100—200 MHz-band,
zijn ontwikkeld. De beperking tot een lijn van direct zicht tussen
zender en ontvanger bij deze frequenties is voor zich hoog in de lucht
bevindende vliegtuigen uiteraard van minder belang dan voor schepen,
welke spoedig „onder" de horizon verdwijnen. Omdat bij zeer hoge
frequenties de antenne-afmetingen gemakkelijk van de orde van grootte
van de golflengte gemaakt kunnen worden, is een grote gevoeligheid
en nauwkeurigheid mogelijk.
Voor navigatie aan boord van schepen of vliegtuigen kan men
peilen op iedere vaste zender, mits men weet, waar deze zich bevindt.
Men heeft een groot aantal speciale bakenzenders opgesteld, werkende
in de middengolfband, welke dus dezelfde rol vervullen als vuurtorens,
met dien verstande, dat hun werkingssfeer veel groter is.
De nauwkeurigheid, waarmede richtingen kunnen worden bepaald
met peilinstallaties, hangt uiteraard sterk van de gebezigde apparatuur
af. De bereikbare nauwkeurigheid is in de orde van i°—20 en wordt
mede sterk beïnvloed door eventueel in de omgeving van de antennes
aanwezige reflecterende gebouwen, masten e.d.
Voor vliegtuigpeilingen zijn automatisch werkende peilinstallaties
ontwikkeld, welke de richting op een kathodestraalbuis indiceren. Door
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de zeer snelle werking kan ook een kortdurend signaal van het vlieg
tuig voldoende zijn om de richting vast te stellen.
Indicatie op grote afstand van de eigenlijke peilinstallatie wordt voor
verkeersleiding in de luchtvaart toegepast. Zo zijn bv. op verschillende
plaatsen in ons land automatisch werkende vliegtuigpeilers op zeer
hoge frequenties in werking, waarvan de aanwijzing naar Schiphol
wordt overgebracht. Voor deze overbrenging past men bepaalde modulatiesystemen toe met geluidsfrequenties als draaggolf, zodat gewone
telefoonlijnen kunnen worden gebruikt voor de overdracht.
4. Koerslijnsystemen
Bij de richtingzoekers hebben wij gezien, hoe een richtinggevoelige
ontvangantenne gebruikt wordt om de richting naar de zendantenne
te bepalen. Omgekeerd kan men ook de zendantenne een niet-alzijdig
symmetrisch richtingsdiagram geven, bv. door een raamantenne met
8-vormig richtingsdiagram te gebruiken. De veldsterkte op plaatsen
om de zendantenne hangt nu niet alleen van de afstand tot de zender
af, maar ook van de richting. In het bijzonder is in de nulrichtingen
het signaal nul of althans zeer zwak. Dit feit kan met een normale
ontvanger worden geconstateerd. Men zou zo dus een navigatiestelsel
kunnen maken, dat de navigator aangeeft of hij zich op een bepaalde
nulrichting bevindt, wat deze navigator dan zou constateren aan het
wegvallen van het signaal.
Men voert dergelijke systemen echter niet op deze wijze uit, en wel
om twee redenen. In de eerste plaats is het „nul" zijn van het signaal
een gevaarlijke indicatie: een storing in zender of ontvanger heeft het
zelfde resultaat! In de tweede plaats wil men de navigator niet alleen
doen weten, of hij zich al of niet op de koerslijn bevindt, maar ook
indien hij van deze lijn is afgeweken, of hij daar links of rechts van is.
Voor vliegtuignavigatie zijn momenteel twee op dit koerslijnprincipe
berustende systemen in gebruik. Enerzijds is dit het stelsel van „radioranges" of roatebakens, waarmede luchtwegen over afstanden van
enkele honderden kilometers worden afgebakend. Daarnaast is het
„Instrument Landing System" (I.L.S.) of landingsbaken, in gebruik om
vliegtuigen bij slecht zicht naar het begin van de landingsbaan te
leiden. In principe is dit eveneens een koerslijnsysteem, dat vergeleken
met radioranges over veel kortere afstanden hoeft te werken, nl.
enkele tientallen kilometers, maar daar tegenover een veel groter nauw
keurigheid moet bezitten en bovendien het vliegtuig ook nog een
indicatie over de hoogte moet doen toekomen. Beide systemen zullen
in het volgende worden besproken.
a. „Radiorange” (routebaken)
De op middengolf werkende radiorange heeft als zendantenne twee
gekruiste raamantennes (tegenwoordig Adcock-antennes). De richtingsdiagrammen van een dergelijk antennestelsel zijn in fig. 15 getekende
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De antennes stelt men nu zo op, dat de te indiceren koerslijn samen
valt met een richting, waarin beide antennes even sterk stralen. Bij
gelijke stromen in beide antennes is dat in de richting van de snij
punten van beide richtingsdiagrammen, bv. OA in fig. 15.
Indien de navigator nu op een of andere manier kan meten of de

Fig. 15. Richtingsdiagrammen van twee onderling loodrechte raamantennes. Bij
gelijke stroomsterkte in de ramen is op de getrokken rechte lijn de veldsterkte,
afkomstig van beide zendramen, gelijk; daarbuiten niet. In de richting OB is
bv. het signaal van het raam met het getrokken richtingsdiagram het sterkst.
veldsterkten van beide antennes afkomstig even groot zijn, weet hij of
hij zich op de koerslijn bevindt of niet. Weet hij bij ongelijke signaal
sterkten bovendien, welke van beide signalen het sterkste is, dan weet
hij ook of hij zich links of rechts van de koerslijn bevindt. Een waar
nemer in punt B van fig. 15 zal bv. de veldsterkte van de antenne,
waarvan het richtingsdiagram getrokken is weergegeven, sterker waar
nemen dan dat van de antenne met gestippeld richtingsdiagram. Zo
kan hij dus weten, dat, als hij bv. naar de zender toe vliegt, hij zich
links van de juiste route bevindt.
Om het vergelijken van de veldsterkten met een willekeurige ont
vanger mogelijk te maken, laat men beide zenders op eenzelfde fre
quentie werken, doch afwisselend. De ene zender werkt in het rhythme
van de morseletter N (---- ), de andere volgens de morseletter A (---- ).
De modulatie van beide zenders is nu zo gesynchroniseerd, dat er
steeds een van beide uitzendt. Dit is in fig. 16 (bovenste deel) aan
gegeven.
Omdat het vermogen van beide zenders gelijk is, is overal op de
koerslijn de veldsterkte van beide antennes afkomstig even groot. De
signalen vullen elkaar hier dus volledig aan en een waarnemer op de
koerslijn neemt geen modulatie waar.
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Bevindt de waarnemer zich echter in het gebied, waar bv. het signaal
van zender I sterker is dan dat van zender II, dan heeft de signaal
sterkte de vorm zoals in het onderste deel van fig. 16 is aangegeven.
De modulatie heeft hier een punt-streep-karakter en de waarnemer
hoort de letter A. Daarentegen wordt in het gebied, waar zender II
Signaal
zender I

Signaal
zender II

Resulterend
signaal
inA-sector

Fig. 16. Beide zenders van een „radiorange” werken afwisselend, zodat zij óf
de morseletter A (----) óf de morseletter N (----) uitzenden. Het ontvangen
signaal is het A- of het N-teken al naargelang de A- of de N-zender het sterkst
wordt ontvangen.
het sterkste is, de letter N (---- ) gehoord. Op deze wijze is het dus
met een normale ontvanger mogelijk om de afwijking ten opzichte
van de koerslijn te bepalen en kan de vlieger zorgen, dat hij precies
de koerslijn volgt.
De afstand langs de koerslijn wordt niet door de radiorange aan
gegeven. Om de vlieger ook hierover tenminste enige informatie te
geven, wordt op bepaalde plaatsen langs de koerslijn een kleine zender
met vrij scherp omhoog bundelend antennesysteem gezet. Passeert het
vliegtuig dit merkbaken, dan wordt door de ontvangst van het des
betreffende signaal in de cabine een lampje ingeschakeld, dat blijft
branden zo lang het toestel binnen de smalle bundel van het merk
baken is. Hierdoor krijgt de piloot dus intermitterend een volledige
positiebepaling.
De „fan markers", zoals deze merkbakens in het Engels worden ge
noemd, werken op hogere frequenties, nl. ca 75 MHz.
De zenders van de radioranges stelt men bij voorkeur op in de
buurt van een vliegveld, van waaruit verschillende routes aangegeven
moeten worden. Zoals uit fig. 15 blijkt, legt de symmetrische opstelling,
als daar aangegeven, vier onderling loodrechte koerslijnen vast. In het
algemeen zullen de „luchtwegen", welke vanuit een knooppunt uiteen
gaan, niet precies dergelijke hoeken maken, en daarom is het gewenst,
dat men de vier door een zender bepaalde koerslijnen onderling ver
schillende hoeken kan geven.
Hiervoor bestaan twee verschillende mogelijkheden. In de eerste
plaats kan men het zendervermogen in beide zendantennes ongelijk
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maken. Dit geeft richtingsdiagrammen als in fig. 17a; men noemt dit
„course shifting".
De tweede mogelijkheid berust op het gebruiken van een ongerichte
antenne in combinatie met de raamantennes. Bij de richtingzoekers
bespraken wij reeds, dat op deze wijze een cardioïdevormig diagram

Fig. 17. Verlegging van de koerslijnen bij een radiorange: a. door „course
shifting"; b. door „course bending”.
kan worden verkregen. Door de ongerichte antenne wat minder sterk
met de zender te koppelen dan voor een cardioïde nodig is, verkrijgt
men een 8-vormig diagram met twee ongelijke lussen. In fig. 17b is
aangegeven, hoe door dit middel de onderlinge hoeken van de vier
koerslijnen beïnvloed kunnen worden. Deze koerslijnverlegging noemt
men „course bending".
Door combinatie van „course bending" en „course shifting" kan
men verdere variaties in de richtingsdiagrammen bereiken. Als derde
middel om de richting van de koerslijn te beïnvloeden kan dan nog de
draaiing van het gehele richtingsdiagram om een verticale as genoemd
worden. Deze draaiing kan in principe bereikt worden door de raam
antennes om een verticale as te doen draaien; in de practijk past men
net als bij richtingzoekers goniometers toe.
Om een zelfde reden als bij de richtingzoekers aangegeven past men
in plaats van raamantennes voor radiorange-zenders Adcock-antennes
toe. De omkeerbaarheid van de electromagnetische straling tussen
zender en ontvanger is op zichzelf eigenlijk reeds voldoende om de
noodzaak van het weglaten van de horizontale zijden van het raam te
verklaren, maar wij willen dit toch nog even nader toelichten. In fig. 18
is links een raam-zendantenne en rechts een verticale staafontvangantenne getekend. De ontvangantenne staat in de richting loodrecht
op het raam en ontvangt dus geen directe straling.
Het zendraam zendt wel schuin naar boven een golf en wel ten ge
volge van de stroom in de twee horizontale delen van het raam (wij
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beschouwen het verticale symmetrievlak van het raam, waarin de invloed
van de stroom in de verticale delen dus overal nul is). Deze straling
is daarom horizontaal gepolariseerd.
Bij normale reflectie tegen een spiegelende laag komt de gereflec
teerde golf ook weer met horizontale polarisatie (E') naar beneden;

Raamantenne

Fig. 18. Verstoring van de nulrichtingen van
een zend-raamantenne door met draaiing
van het polarisatievlak gepaard gaande re
flectie in de ionosfeer.

/771/17777
Staafantenne

Zodra echter het effect van draaiing van het polarisatievlak in de reflec
terende • ionosfeer optreedt, heeft de teruggekaatste golf een compo
nent, waarvan de E-vector in het verticale vlak ligt (E"). Terwijl de
normaal gereflecteerde golf geen spanning opwekt in een verticale ontvangantenne, doet de met gedraaid polarisatievlak gereflecteerde golf
dit wel. In de richting, waar een nul in de signaalsterkte moest op
treden, wordt dan blijkbaar toch signaal waargenomen.
Het gehele diagram wordt ten gevolge van dit effect vervormd en
de koerslijn (= lijn van gelijke signaalsterkte van beide zenders) kan
vrij willekeurig van richting veranderen, wat natuurlijk zeer ongewenst
is. Om dit nachteffect te voorkomen vervangt men daarom de raamantennes door Adcock-antennes.
De momenteel in gebruik zijnde radioranges werken in het middengolfgebied. De nauwkeurigheid van de koerslijnbepaling is ca 2°; het
werkingsgebied is enkele honderden kilometers.
Radioranges werden reeds lang voor de tweede wereldoorlog in
Amerika op grote schaal toegepast. Het is de bedoeling om ze daar
op den duur te vervangen door het nog te bespreken V.O.R.-D.M.E.
systeem. In Engeland heeft men kort na de oorlog een radiorange
stelsel in gebruik genomen voor het aangeven van luchtwegen.
Kaart i (zie achter in het boek) geeft een overzicht van de momen
teel boven Engeland afgebakende luchtwegen. Een volledige bespreking
van deze zeer interessante tekening zou een vérgaande detaillering van
het systeem van beveiliging van de burgerlijke luchtvaart vragen, hetgeen
ons te ver zou voeren. De drie boven besproken bakens zal men ech
ter op deze kaart gemakkelijk vinden: de „radioranges", de „fan mar
kers" en de „beacons". Verder biedt de kaart veel informatie voor
wie de tijd neemt de verschillende details nauwkeurig te bestuderen.
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b, „Instrument Landing System”
Dit verder I.L.S. te noemen stelsel maakt vliegtuiglandingen onder
conditie van slecht zicht mogelijk. Het bepaalt evenals een radiorange
een koerslijn, doch nu niet alleen in het horizontale vlak, maar ook
in het verticale vlak, omdat het
vliegtuig langs een hellende lijn
omlaag naar het begin van de
landingsbaan moet worden geleid.
Het radiorange-principe bepaalt
in feite een verticaal vlak in de
ruimte; de waarnemer kan bepa
len of hij in, links of rechts van
dat vlak is, maar de hoogte wordt
niet aangegeven. Het I.L.S. be
paalt nu behalve een verticaal
koersvlak bovendien een tweede,
schuin oplopend vlak, dat helt
volgens de vereiste dalingslijn van
een vliegtuig. De snijlijn van beide
vlakken bepaalt de gewenste da
lingslijn in de ruimte. In fig. 19
Fig. 20. Stuurhut-indicator van een is dit aangegeven.
I.L.S. De beide wijzers geven door
De indicatie van een I.L.S. in
afwijkingen van de verticale en de het vliegtuig wordt niet oraal,
horizontale stand de afwijkingen aan
van de juiste landingslijn. (Foto be maar visueel uitgevoerd, teneinde
schikbaar gesteld door de Weston zo weinig mogelijk de aandacht van
Electrical Instrument Corporation.) de piloot van de uit te voeren ma
noeuvres af te leiden. Dit wordt ge
realiseerd door in plaats van de beide zenders van één koersvlakstelsel
afwisselend in N- en A-rhythme te laten werken, deze zenders con
stant te laten stralen en ieder een aparte modulatiefrequentie (90 en
150 Hz) te geven. In de vliegtuigontvanger worden nu beide signalen
tegelijk versterkt en gedetecteerd. Met filters worden de 90 en 150 Hz
modulatiefrequenties gescheiden; vervolgens wordt in een schakeling
de sterkte van deze twee modulatiesignalen vergeleken. Het resultaat
van deze metingen wordt op een verticale wijzer overgebracht, welke
bij gelijke sterkte in het midden staat en bij ongelijke sterkte naar
links of rechts uitslaat.
Precies zo wordt de plaats ten opzichte van het schuine koersvlak
uit de sterkteverhouding van de modulaties van het tweede stel zenders
(welke op een andere draaggolffrequentie werken dan die voor het verti
cale koersvlak) bepaald. Het meetresultaat wordt geïndiceerd door een
horizontale wijzer, welke naar boven of beneden kan uitslaan en in zijn
horizontale stand aangeeft, dat het vliegtuig op de juiste hoogte is.
De horizontale en de verticale wijzer zijn in één meetsysteem ver
enigd (fig. 20), zodat de piloot als taak heeft, bij het landen beide
i
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wijzers precies gekruist te houden. De uitslagen van de wijzers hangen
verder zodanig met de afwijkingen ten opzichte van de koerslijn samen,
dat de piloot steeds „de wijzer achterna moet vliegen", dat wil zeggen
dat, als bv. de horizontale wijzer omhoog wijst, de piloot hoger moet
koersen en het vliegtuig zich dus onder de koerslijn bevindt.
„Localizer"- en „glide path"-zender,
zoals beide zendsystemen worden ge
noemd, werken op frequenties resp. in
8ACK
COURSE
de iio MHz en de 330 MHz band. Als
antennesystemen worden gecompliceer
/
de configuraties gebruikt, die ten doel
hebben, een zo nauwkeurig mogelijke
koerslijnindicatie tot stand te brengen.
\
In fig. 21 en 22 zijn de richtingsdiagramt
men van localizer- resp. glide pathl
I
zender aangegeven. Door de vlakke
l
I
\
I
snijding van de desbetreffende rich\
I
\
tingsdiagrammen in de buurt van de
\
\
vvvvvvv
snijlijn wordt een grote onderlinge
I
\
/
sterktevariatie van beide signaalcompo/
\
/
\
nenten verkregen bij slechts kleine
/
I
I 150 CYCLES
hoekverdraaiingen. Een afwijking van
I 90 CYCLES
!
0,5° wordt nog goed aangegeven.
I
\
I
Het richtingsdiagram van de glide
N%n
I
f
path-zender bevat twee „neutrale" snij
\
\
lijnen. De bovenste (de verkeerde) is
\
\
/
Zo steil, dat verwisseling met de goede
1
/
\
/
koerslijn al weinig voor zou kunnen
\
/
komen. Bovendien werkt het aanwijssysteem ten opzichte van deze koerslijn
juist negatief en dus zal een piloot, die
de aanwijzingen van de indicator volgt,
juist van deze koerslijn af worden ge
bracht.
Fig. 23 en 24 geven foto's van de
r-o o
antennesystemen van localizer- en glide
path-baken.
v/:
j
De plaatsbepaling langs de landingslijn wordt mogelijk gemaakt door drie
2
merkbakens (frequentie 75 MHz), die op
2
(DEGREES DEGREESl
afstanden van 75 m, 1050 m en 7000 m
LANDING DIRECTION
van het begin van de landingsbaan zijn
geplaatst en een scherp verticaal gebun
delde straling geven. Passeert een vlieg Fig. 21. Richtingsdiagram van de
van een I.L.S. (Teke
tuig zo'n baken, dan wordt dit aange „localizer"
ning beschikbaar gesteld door de
geven door het oplichten van een lampje, International Standard Electric
waarbij door een zekere codering wordt
Corporation.)
ƒ

©

©
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bereikt, dat de piloot kan onderscheiden, welk merkbaken hij passeert.
In fig. 19 zijn de verticaal gerichte stralingsbundels mede aangegeven.
De I.L.S.-apparatuur, waarop de foto's betrekking hebben, werd
ontwikkeld door de „International Telephone and Telegraph Corpo
ration".

0.5-I.0 DEGREE

Fig. 22. Richtingsdiagram van de „glide path”-zender van een I.L.S. (Teke
ning beschikbaar gesteld door de International Standard Electric Corporation.)

1

Fig. 23. Foto van een „localizer”-antenne-opstelling. (Foto beschikbaar gesteld
door de International Standard Electric Corporation.)
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Fig. 24. Foto van een „glide path”-antenne-opstelling. (Foto beschikbaar gesteld
door de International Standard Electric Corporation.)
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5. Gerichte bakens
In het voorgaande hebben wij bij de richtingzoekers reeds het vol
ledig ongerichte baken ontmoet, dat naar alle zijden even sterk straalt.
Door peilen kan een waarnemer de richting naar de bakenzender ten
opzichte van zijn eigen voertuig bepalen.
De koerslijnsysternen maken het mogelijk om enkele bepaalde rich
tingen ten opzichte van de koerslijnzender te vinden, maar buiten deze
richtingen kan de piloot alleen bepalen, in welke richting hij moet
vliegen om op de koerslijn te komen.
De gerichte radiobakens maken het de waarnemer mogelijk, de rich
ting baken-vliegtuig te bepalen ten opzichte van het Noorden en wel
in elk punt om de zender heen (of tenminste in een groot gebied als
bij het ,,Consol"-stelsel). Van de verschillende mogelijkheden zijn
momenteel de nu te bespreken „Consol"- en „V.O.R."-systemen in
practisch gebruik.
a. Het Consol-stelsel
De antenne-installatie van de op ca 300 KHz werkende Consolzenders bestaat uit drie staafantennes, waarvan de onderlinge afstand
en de grootte en de fase van de voedingsstromen zo zijn gekozen, dat
deze antenneconfiguratie een richtingsdiagram met een aantal lussen
bezit (fig. 25, getrokken lijn). De hoeken tussen twee opeenvolgende
minima of maxima bedragen 30°. Wordt de fase van de stromen in
de beide buitenste antennes omgekeerd, dan krijgt het richtings
diagram de gestippelde vorm.
Dit omkeren van de fase van de antennestroom in de twee buitenste
antennes wordt in een punt-streep-rhythme uitgevoerd, zodat dus af
wisselend volgens het getrokken en volgens het gestippelde diagram
wordt uitgezonden. In eerste instantie komt de werking van het Consolstelsel overeen met de werking van radioranges: in richtingen, waar
het signaal in beide standen even sterk is (bv. op de lijn OA in fig. 25a),
bemerkt men niets van het omschakelen; in andere richtingen (bv. OB)
hoort men óf uitsluitend punten, óf uitsluitend strepen.
Tot zover is dit dus niet anders dan een speciale vorm van een
koerslijnsysteem; ten opzichte van de radiorange is het verschil de
vorm van het richtingsdiagram (de neutrale lijnen maken hoeken van
150) en het punt-streep-sein in plaats van de morseletters A en N.
De mogelijkheid om in een willekeurig punt B de richting van de
zender naar de ontvanger te bepalen wordt nu geschapen door het
gehele stralingsdiagram van de zendantennes langzaam te laten draaien
tot na ongeveer één minuut iedere „getrokken" lus op de plaats van
zijn „gestippelde" buurman is gekomen en omgekeerd. In dit geval
zwaait ook iedere „neutrale" lijn (met even sterk signaal tijdens punten
en strepen) precies tot aan de plaats, waar bij het begin van de draaiing
de neutrale lijn uit de volgende sector lag. Over ieder punt in het vlak
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om de zender is dus gedurende deze periode één „neutrale" lijn ge
zwaaid.
De bepaling van het azimuth komt nu voor een navigator neer op
het bepalen van de tijd vanaf het begin van een draaiperiode tot het
moment, dat de neutrale lijn hem passeert. Indien bv. de totale draaiing
één minuut duurt, en de navigator 20 secunden na het begin van de
draaiing de punten in strepen hoort overgaan, bevindt hij zich op een
lijn, welke een hoek van 20/60 X 15 = 50 maakt met de neutrale lijn
bij het begin van de draaiing.

Fig. 25. Stralingsdiagram van een Consol-zender in vier fasen van één periode.
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Deze tijdmeting wordt verder vereenvoudigd door de gekozen modulatiemethode. Een volledige periode van een Consol-zender begint met
de uitzending van de roepletters, waaraan de zender geïdentificeerd
wordt. Vervolgens komt een lange streep en dan begint de eigenlijke
draaiperiode; het draaien duurt nu precies 60 punten en 60 strepen.
De waarnemer hoeft dus alleen de punten, respectievelijk strepen te
tellen, en weet dan direct de hoek met de neutrale lijn aan het begin
van de periode. In het boven aangegeven geval zouden dat bv. 20
punten of strepen zijn geweest.
In de practische toepassing van het Consol-systeem liggen de lussen
van het zendantenne-diagram 30° uit elkaar, zodat de neutrale lijnen
hoeken van 150 insluiten. Dit betekent dus een meerduidigheid van
een geheel aantal malen vijftien graden. Deze meerduidigheid moet de
waarnemer met behulp van andere navigatiemiddelen opheffen, bv.
met een richtingzoeker, waarmede de Consol-zender op normale wijze
gepeild wordt en een magnetisch kompas. Binnen deze 150 kan dan
met een grote nauwkeurigheid het azimuth worden bepaald. Deze
nauwkeurigheid is overdag 0,2—0,7°, al naarmate men zich in het
midden of aan de rand van het ca 120° wijde werkgebied van de
zenders bevindt (uit fig. 25 blijkt, dat een gebied van ca 120° wijd
aan weerskanten van de zender goed wordt „bediend"), 's Nachts zijn
de fouten groter ten gevolge van de wisselwerking tussen de grond
golf en de tegen de ionosfeer gereflecteerde golf. De nauwkeurigheidsgrenzen zijn dan 0,2—1,5°.
Er zijn momenteel de volgende Consol-zenders in werking:
frequentie 266 kHz
40-sec periode
Bushmills (Noord-Ierland)
Stavanger (Noorwegen)
frequentie 319 kHz
120-sec periode
Ploneïs (Bretagne, Frankrijk) frequentie 257 kHz
40-sec periode
Lugo (N.W.- Spanje)
frequentie 303 kHz
120-sec periode
120-sec periode
frequentie 311 kHz
Sevilla (Z.-Spanje)
Zoals uit de tabel blijkt, is de periode ongelijk voor de verschillende
zenders, doch het aantal punten of strepen is steeds hetzelfde, nl. 60
per periode. Iedere periode begint met de uitzending van de kenletters
van de zender gevolgd door één lange streep. Dan een korte onder
breking en vervolgens begint de eigenlijke draaiingsperiode van punten
en strepen. Aan het einde van de periode „springt" de zender snel
terug naar de begintoestand.
Een waarnemer stemt dus af op de zender, telt bv. 25 strepen voor
hij het sein over hoort gaan in punten (waarvan er 35 moeten zijn
in dit geval) en weet dan, dat hij zich op 25/60 van de hoek tussen de
twee desbetreffende neutrale-lijnen-in-de-beginstand bevindt.
De Consol-zenders hebben overdag een actieradius van ca 1200 km
over land en 1800 km over zee. 's Nachts kunnen de optredende
reflectiefouten de actieradius tot 300 a 500 km beperken. Door de
plaats van opstelling van dé zenders is bereikt, dat langs de kusten
van West-Europa overal twee zenders tegelijk kunnen worden gehoord,.
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zodat men met twee waarnemingen een volledige positiebepaling kan
uitvoeren.
Het grote voordeel van het Consol-systeem is, dat een willekeurige
ontvanger gebruikt kan worden als navigatie-instrument, wat uiter
aard voor de gebruiker zeer aantrekkelijk is. Voor de Duitsers, die dit
stelsel tijdens de tweede
wereldoorlog onder de
naam „Sonne" voor het
eerst ontwikkelden en in
gebruik brachten, had dit
zelfs de ongewenste con
sequentie, dat toen de
geallieerden het principe
onderkend hadden, hun
piloten het „Sonne"-stelsel met evenveel nut en
gemak gebruikten als de
Duitsers zelf.
In Nederland kunnen
de Consol-zenders van
Bushmills en Stavanger
met een gewone omroepontvanger worden waar
genomen.
6. Het V.O,R.-stelsel
De letters V.O.R. zijn
Fig. 26. Draaiend cardioïdevormig
de afkorting van Very
richtingsdiagram van een V.O.R.-zender.
high frequency Omni directional Range, waarmede aangeduid wordt, dat een baken volgens
dit stelsel in alle richtingen het azimuth van de waarnemer aangeeft.
De thans in gebruik zijnde V.O.R.-stelsels zijn voor vliegtuignavigatie
bedoeld en werken in de 115 MHz-band. Wegens de kromming van
de aarde kan alleen voor vliegtuigen bij deze frequenties een redelijke
werkingssfeer worden bereikt, nl. afhankelijk van de hoogte, waarop
het vliegtuig zich bevindt, tot 200 km.
Het principe is het volgende. Een draaibaar antennestelsel wentelt
met 30 perioden per secunde om een verticale as. Doordat het richtingsdiagram niet cirkelvormig is, maar bv. cardioïdevormig, consta
teert een waarnemer op een willekeurig punt A (fig. 26), dat 30 keer
per secunde de veldsterkte toe- en afneemt, met andere woorden het
ontvangen signaal is met 30 Hz in amplitude gemoduleerd.
Tegelijkertijd zendt een tweede zender met alzijdig symmetrisch
stralingsdiagram een met 30 Hz gemoduleerd signaal uit.
De fase van de eerstgenoemde 30 Hz-modulatie hangt af van het
azimuth van de waarnemer, zoals uit het volgende blijkt. Beschouwen
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wij het ogenblik, dat de amplitude in de noord-richting minimaal is,
dan is zij in de zuid-richting maximaal en heeft zij in de oost- en westrichting juist de middenwaarde. De fase van de tweede 30 Hz-modulatie is daarentegen in alle richtingen dezelfde. Veronderstellen wij,
dat de fase van de tweede 30 Hz-modulatie overeenkomt met die van
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Fig. 27. Foto van een V.O.R.-baken-zendinstallatie. (Foto beschikbaar gesteld
door de International Standard Electric Corporation.)

de eerste 30 Hz-modulatie in de noord-richting, dan geeft een meting
van het faseverschil tussen beide modulaties in een willekeurig punt
om de zender rechtstreeks het gevraagde azimuth. In de oost-richting
zal immers dit faseverschil 90° zijn, in de zuid-richting 180° enz.
In de practische uitvoering gebruikt men slechts één zender. Voor
het antennesysteem zijn verschillende oplossingen. Men kan een
Adcock-systeem van vijf staafantennes gebruiken, waarbij de draaiing
van het richtingsdiagram wordt verwezenlijkt met behulp van een
goniometer, welke met 30 omwentelingen per secunde draait. Ook
past men wel een horizontale dipool toe, die met 30 omw./sec om een
verticale as draait.
Het voor de fasemeting benodigde vergelijkings-30-Hz-signaal (dat
wij in bovenstaande principiële beschrijving gemakshalve op een tweede
zender moduleerden) wordt als volgt overgebracht. De hoogfrequente
draaggolf wordt in amplitude gemoduleerd met een sub-draaggolf van
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ca io kHz. Deze io kHz-subdraaggolf is zelf in frequentie gemodu
leerd met 30 Hz. Om in het vliegtuig de vergelijkings-30-Hz-toon te
verkrijgen moet dus eerst het signaal een amplitudedetector passeren.
Uit de uitgangsspanning wordt de 10 kHz-band door filters geselec
teerd en deze 10 kHz-signaalspanning wordt aan een frequentiedetector toegevoerd.
Anderzijds wordt uit de laagfrequente spanning van de amplitude
detector de daarin aanwezige 30 Hz-component rechtstreeks afgeleid
en deze 30 Hz-spanning wordt samen met de 30 Hz-uitgangsspanning
van de frequentiedetector aan een fasemeter toegevoerd.
De nauwkeurigheid van deze V.O.R.-bakens bedraagt ca 20. De reik
wijdte gaat tot ca 200 km. In ons land is bij Wormerveer een V.O.R.baken in werking. Fig. 27 geeft een foto van een dergelijke door de
I.T.T. ontwikkelde bakenzender.
6. Plaatsbepaling op een polair coördinatenstelsel
In het voorgaande hebben wij gezien, hoe een navigator met behulp
van enkele waarnemingen ten opzichte van ongerichte of gerichte
bakenzenders zijn plaats kan bepalen. De waarnemingen waren hier
alle hoekbepalingen, waaruit door kruispeiling de uiteindelijke plaats
bepaling volgt.
Men kan echter ook afstandsmetingen uitvoeren langs radiografische
weg; in het nu te bespreken navigatiestelsel wordt de afstand van het
vliegtuig tot een bepaalde plaats gemeten. Weet men behalve deze
afstand ook nog het azimuth van het vliegtuig ten opzichte van deze
plaats, dan is daarmede de plaats volledig bepaald, zoals uit fig. 28
volgt. Kent men de afstand (p) en het azimuth
Noord
(0), dan is de plaats van A ten opzichte van
de bekende plaats B volledig gegeven. Een
dergelijk op polaire coördinaten gebaseerd
navigatiestelsel wordt wel met de naam g-0systeem aangeduid.
Het is duidelijk, dat het in het vorige hoofd
stuk besproken V.O.R.-systeem geschikt is
voor de bepaling van het azimuth 0. Voor
het meten van de afstand AB is de zg.
.Distance Measuring Equipment (D.M.E.)
ontwikkeld, zodat een combinatie van V.O.R.
met D.M.E. een compleet navigatiesysteem
vormt.
Fig. 28. Principe van de
met behulp
Het meten van afstanden (.Distance Measuring plaatsbepaling
van een polair coördina
Equipment, D.M.E,)
tenstelsel; zowel de af
stand
q als het azimuth 6
De voortplantingssnelheid van radiogolven ten opzichte
van de be
is nauwkeurig bekend; hiervan kan men ge kende plaats van het baken
bruik maken om de afstand tussen twee
worden bepaald.
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punten te meten. In principe zou men zich dit zo kunnen voorstellen,
dat van het ene punt een signaal wordt afgezonden, terwijl op het
zelfde ogenblik in het tweede punt een klok wordt ingeschakeld,
welke op het moment, dat het signaal bij dit tweede punt aankomt,
weer wordt uitgeschakeld.
Nu is het echter onmogelijk om op het tweede punt het moment
van uitzenden van het signaal in het eerste punt te kennen: men kan
dit immers op geen enkele wijze sneller doorgeven dan juist door
middel van radiogolven (of desnoods lichtgolven, welke gelijke voort
plantingssnelheid hebben). Om deze reden worden afstandsmetingen
altijd uitgevoerd door een signaal heen en weer te laten lopen. In het
eerste punt wordt een signaal uitgezonden; dit wordt in het tweede
punt door een antwoordbaken ontvangen en opnieuw uitgezonden (op
andere golflengte), waarna het in het uitgangspunt terug komt. De
tijd tussen uitzenden en ontvangen is een maat voor de doorlopen
afstand, waarbij de eventuele tijdsvertraging in het antwoordbaken
('responder) in rekening gebracht moet worden.
De eigenlijke tijdmeting kan op twee verschillende manieren worden
uitgevoerd; nl. op basis van rechtstreekse tijdmeting met behulp van
impulsvormige signalen of uit fasemeting met behulp van sinusvormige
signalen.
Bij het impulssysteem wordt rechtstreeks de tijd tussen uitzending en
ontvangst van de desbetreffende impulsen gemeten, bv. met behulp
van een oscillograaf. De momenteel in Amerika en Australië in ont
wikkeling zijnde g-O-navigatiesystemen bevatten een D.M.E., welke
volgens dit principe werkt; de uiteindelijke indicatie vindt plaats op
een direct afleesbare schaal.
Dat men ook uit fasemetingen afstandverschillen kan bepalen, kan
men als volgt inzien. Beschouw voor een ogenblik een telefoondraad,
welke van A naar B en weer terug loopt (fig. 29). In A' wordt op de
uitgaande draad een wisselspanning V' — V cos p t gebracht. Deze
komt met een tijdsvertraging r via B in A" aan. Afgezien van even
tuele andere oorzaken van fasedraaiing in kabels en van demping, is
de spanning in A" gelijk aan V" = V cos p (t — r) = V cos (p t — p r).
A' oA'V

B

Fig. 29. Afstandsmeting door fasemeting met behulp
van een van A naar B en weer terug gaand signaal.
Door het faseverschil (p tussen V' en V" te meten bepaalt men dus
de waarde van p r, waaruit bij bekende hoekfrequentie p de waarde
van r en daaruit de afstand l volgt.
Hierbij schuilt één zeer onaangename adder onder het gras: een
fasehoek kunnen we alleen bepalen tussen o en 2 n; er is dus een
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principiële meerduidigheid van een willekeurig aantal malen 2 n. Dit
betekent, dat de gevraagde afstand 2 /, welke volgt uit:
2 l = cr = C- X pr = -c X <p —
p

p

27i

(c = voortplantingssnelheid van de radiogolven,
cp = gemeten fasehoek,
X = c\f = golflengte van de trilling,
ƒ = p!2 7l),

ook gegeven zou kunnen worden door
X .
.

X (p ,

2 l = — (<P + n X 2 71) = ------1- 72 2.
271
2 71

Met andere woorden de op deze wijze bepaalde afstand is meerduidig
met een willekeurig aantal malen de golflengte X. Men kan deze moei
lijkheid verkleinen door deze golflengte zo lang mogelijk te kiezen,
dus door met een zeer lage modulatiefrequentie te werken. Een fre
quentie van 1000 Hz bv. komt overeen met een golflengte van 300 km.
In een dergelijk geval weet men altijd wel op één golflengte nauw
keurig waar men is. Een bezwaar van een lage modulatiefrequentie is
weer, dat de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling evenredig slechter
wordt. Een fasehoek van 2 71 komt immers overeen met één golflengte.
Kan men bv. op 1/10 radiaal (6°) nauwkeurig meten, dan kan de fout
in de bepaling van 2 l gelijk aan 1/60 golflengte zijn.
De lage meetfrequentie wordt voor D.M.E.-doeleinden op een hoog
frequente draaggolf gemoduleerd, waarbij de boven gegeven beschou
wing overigens van kracht blijft. Hoewel enkele op fasemeting be
rustende D.M.E.-systemen ontwikkeld zijn, worden zij momenteel niet
toegepast. In een later hoofdstuk zullen wij echter de fasemeting in
het Decca-navigatiestelsel ontmoeten, welk stelsel wél in practijk is
gebracht.
In de met impulsen werkende D.M.E. bevat de boordapparatuur in
de eerste plaats een zender, welke korte impulsvormige signalen met
een bepaalde herhalingsfrequentie uitzendt. In de grondapparatuur
(responder) wordt dit impulsvormig hoogfrequent signaal ontvangen,
dat wil zeggen versterkt en, na frequentietransformatie, gedetecteerd.
Met deze „video"-impulsen wordt de zender van het antwoordbaken
gemoduleerd, welke zender op een wat verschillende frequentie werkt.
De vliegtuigontvanger versterkt en detecteert het van deze tweede
zender terug ontvangen signaal. Vervolgens wordt op een oscillograaf
het tijdsverschil tussen de uitgaande zendimpuls en de terugontvangen
impuls gemeten. In moderne apparatuur treft men ook toestellen aan,
waar deze tijd op een meterinstrument rechtstreeks kan worden afgelezen.
Tot zover is het principe niet zeer moeilijk; de practische toe
passing brengt echter wel een aantal deels vrij grote moeilijkheden met
zich mee.
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Het antwoordbaken introduceert een zekere tijdsvertraging: tussen
het moment van ontvangst van een impuls in de ontvangantenne en
het heruitzenden verloopt enige tijd, omdat het signaal de verschillende
trappen in het toestel moet doorlopen, en hier overal inslingertijden
van kringen en oplaadtijden van condensatoren een rol spelen. Door
een vaste tijdsvertraging in ieder antwoordbaken voor te schrijven
heeft men deze moeilijkheid ondervangen; in de boordapparatuur moet
dan de gemeten tijd met een constant tijdbedrag worden verminderd,
of, wat hetzelfde is, de gemeten afstand moet met een constante afstand
worden verkort.
Een grotere moeilijkheid is het gevolg van de wens, dat één ant
woordbaken verscheidene vliegtuigen (tot 50 toe) tegelijk moet kunnen
bedienen. Aan de grondapparatuur wordt dus de eis gesteld om soms
zeer kort na elkaar komende impulsen, van verschillende toestellen
afkomstig, alle afzonderlijk te „beantwoorden". Hierbij moet bv. op
een zeer zwakke impuls van een ver af zijnd vliegtuig, welke direct
komt na een sterke impuls, afkomstig van een toestel dichtbij, op gelijke
wijze gereageerd worden. Maar de hoofdmoeilijkheid komt in de vliegtuigontvanger: het antwoordsignaal bestaat nu immers niet alleen uit
impulsen, welke responsies zijn op de eigen uitgezonden impulsen,
maar uit een groot aantal (tot 50 keer zo veel toe) andere impulsen.
De boordapparatuur moet nu het antwoord op „eigen" impulsen selec
teren uit de voor dit vliegtuig willekeurige andere impulsen van het
antwoordsignaal.
De oplossing vindt men door gebruik te maken van het feit, dat de
impulsherhalingsfrequenties van de diverse boordapparaturen uiteraard
onderling allemaal enigszins verschillen. De boordontvanger zoekt nu
uit het binnenkomende „mengsel" van impulsen die impulsen uit,
waarvan de herhalingsfrequentie overeenkomt met de eigen herhalingsfrequentie, zodat nu de tijdmeting plaats kan vinden. Het is duidelijk,
dat hiervoor nogal gecompliceerde schakelingen nodig zijn. Een groot
bezwaar van deze huidige D.M.E.-apparatuur is dan ook de grote
omvang: 50—70 buizen per boordapparatuur.
Een andere moeilijkheid hangt samen met de vrij grote bandbreedte,
welke voor impulsoverdracht nu eenmaal vereist is (1—3 MHz), zodat
het, bij de beperkte beschikbare frequentieruimte, nodig is, eenzelfde
frequentieband op verschillende niet altijd ver uit elkaar liggende
plaatsen te benutten. Verschillende systemen, welke zekerheid geven
van een verbinding met de juiste responder zijn ontwikkeld. Enerzijds
heeft men een aantal mogelijkheden in de keuze van „heen"- en
„terug"-frequentieband. Alleen de goede combinatie van zend- en
ontvangfrequentie verzekert het ontvangen van de eigen antwoordimpuls. Andere mogelijkheden vindt men in het uitzenden van dubbele
impulsen, waarbij de afstand tussen de impulsen voor ieder antwoord
baken verschillend is, terwijl het baken ook alleen reageert op binnen
komende impulsparen met een bepaalde tijdsafstand.
Het aantal mogelijkheden is zeker voldoende; de moeilijkheid is om

Fig. 30. Boordapparatuur van een „Distance Measuring Equipment". (Foto
beschikbaar gesteld door de International Standard Electric Corporation.)
het systeem zo uit te voeren, dat de omvang, het gewicht en het stroom
verbruik van de boordapparatuur redelijk blijven.
In Amerika is voor de D.M.E. een frequentieband bij 1000 MHz
(A = 30 cm) gereserveerd. De Australische D.M.E. werkt in de
200 MHz-band.
De nauwkeurigheid van de afstandsbepaling is in de orde van
1—3 % met een absolute onnauwkeurigheid van minimaal enkele
honderden meters. De reikwijdte is tot optisch zicht beperkt in ver
band met de gebruikte golflengten. Bij voldoende hoogte van het
vliegtuig betekent dit afstanden tot 200 km.
Fig. 30 geeft een beeld van een D.M.E.-boordapparatuur, ont
wikkeld door de I.T.T.
7. Plaatsbepaling op een hyperbolisch coördinatensysteem
In het polaire (e-0)-navigatiesysteem is het noodzakelijk, dat de
boordapparatuur ook een zender bevat, met andere woorden actief is.
Dit betekent een extra complicatie voor de apparatuur; een verdere
consequentie is, dat toepassing alleen mogelijk is in het gebied der
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zeer hoge frequenties, omdat nergens anders voldoende frequentieruimte beschikbaar is. Dit laatste beperkt de toepassing tot hoog
vliegende vliegtuigen. Verder is voor militaire toepassingen een actieve
boordapparatuur uiteraard ongewenst.
Deze actieve boordapparatuur is noodzakelijk, indien men afstanden

Fig. 31. De punten, waarvoor het verschil der afstanden tot twee vaste punten
A en B gelijk is, liggen op een hyperbool. Het bepalen van het afstandsverschil
geeft dus aan, op welke hyperbool de waarnemer zich bevindt.
wil meten, zoals in het vorige hoofdstuk werd besproken. Voor het
meten van afstandsverschillen is echter geen zendapparatuur aan boord
vereist. Indien twee zenders op de punten A en B gelegen (fig. 31)
tegelijk een signaal uitzenden, kan men met alleen maar een ontvanger
in een derde plaats (C) nagaan, hoeveel eerder het ene signaal aan
komt dan het andere. Dit tijdsverschil is rechtstreeks een maat voor
het afstandsverschil BC—AC.
Met de bepaling van dit afstandsverschil heeft men echter nog geen
volledige plaatsbepaling uitgevoerd. De meetkunde leert nl., dat er
oneindig veel punten zijn met een constant afstandsverschil ten op
zichte van twee gegeven punten. De meetkundige plaats van deze
punten is een hyperbool, welke de verbindingslijn van de gegeven
punten loodrecht snijdt. De punten A en B zijn de brandpunten van
al deze hyperbolen.
Voor iedere waarde van het afstandsverschil bestaat er één bepaalde
hyperbool. Door dit afstandsverschil te meten bepaalt een navigator
dus in feite op welke hyperbool van de totale bundel hyperbolen hij zich
bevindt (zie fig. 31). Wij merken hierbij nog op, dat de middelloodlijn
van de verbindingslijn AB een bijzondere hyperbool is; voor deze in
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een rechte lijn ontaarde hyperbool geldt, dat het afstandsverschil juist
nul is.
Om een volledige plaatsbepaling uit te voeren bepaalt men ver
volgens nog het afstandsverschil ten opzichte van twee andere punten.
Hierbij behoort een tweede stelsel hyperbolen, op één waarvan de

Fig. 32. Drie zenders bepalen samen drie bundels hyperbolen, waarvan er twee
zijn aangegeven. Een volledige plaatsbepaling is mogelijk door van twee bundels
gebruik te maken. Deze opstelling is karakteristiek voor Loran-zenders.
navigator zich eveneens moet bevinden. De positie vindt men dan als
het snijpunt van de beide gevonden hyperbolen.
In plaats van vier zenders werkt men meestal met combinaties van
drie zenders, die twee aan twee een bundel hyperbolen bepalen (fig. 32).
Hierdoor verandert er aan het principe natuurlijk niets.
De meting van het tijdsverschil kan weer op twee manieren worden
uitgevoerd, nl. op basis van directe tijdmetingen aan impulsen, of uit
fasemetingen aan sinusvormige signalen. Het Loran- en het Geestelsel werken met impulsen, het Decca-stelsel met sinusvormige
draaggolven. Aansluitende aan de impulsmetingen bij D.M.E. zullen
wij nu eerst het Loran-stelsel bespreken; het Gee-systeem duiden wij
slechts even aan, omdat het voor civiele toepassing niet meer in ge
bruik is. Vervolgens wordt het Decca-stelsel behandeld. Tot slot geven
wij dan enkele opmerkingen over de voor- en nadelen van verschillende
navigatiesystemen.
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a. Het Loran-systeem
Tijdens de oorlog is in Amerika het op impulsmetingen berustende
Loran-stelsel ontwikkeld. De naam Loran is afgeleid van Long Range
A/avigation, waaruit blijkt, dat dit navigatiesysteem bedoeld is om op grote
afstand van de zendapparatuur positiebepalingen mogelijk te maken.
De meting komt neer op het bepalen van het verschil in afstand
tot twee vaste punten, waarmede dus een hyperbool wordt bepaald,
waarop de waarnemer zich bevindt. Positiebepaling volgt uit een tweede
meting ten opzichte van twee andere zenders. De zenders zenden im
pulsen met een voor ieder zenderpaar karakteristieke bepaalde herhalingsfrequentie uit.
In een Loran-ontvanger wordt het verschil in aankomsttijd van twee
van verschillende zenders afkomstige impulsen bepaald door de impuls
spanningen aan een oscillograaf toe te voeren, zodat de impulsen zicht
baar worden op het scherm. Wanneer de frequentie van de tijdas van
de oscillograaf voldoende nauwkeurig bekend is, volgt uit de afstand
der impulsen op het scherm het verschil in aankomsttijd, waarmee
dus het verschil in afstand ten opzichte van beide zenders is bepaald.
Meerduidigheid komt hier niet bij voor, tenzij beide zenders precies
tegelijk hun impulsen zouden uitzenden. In dat geval zou men op twee
plaatsen, welke symmetrisch liggen ten opzichte van de middelloodlijn
op de basislijn (d.i. de verbindingslijn der zenders), gelijke tijdver
schillen meten, waarbij dan wel de volgorde van de impulsen ver
schillend is voor beide punten. Men zou deze tweeduidigheid kunnen
oplossen door de impulsen verschillende vorm te geven, maar een
voudiger is het om de ene zender de impuls zoveel eerder dan de
andere zender te laten uitzenden, dat waar de waarnemer zich ook
bevindt, de impulsen altijd in dezelfde volgorde aankomen. Aangezien
het grootst mogelijke afstandsverschil gelijk is aan de lengte van de
basislijn (nl. voor punten in het verlengde van deze lijn), is het vol
doende om het uitzendtijdsverschil groter dan tx = AB/c te maken,
als AB = lengte basislijn en c = voortplantingssnelheid van radio
golven. In feite maakt men deze tijd aanmerkelijk groter, zelfs groter
dan tx -f Tl2, waarin T = de impulsherhalingsperiode. Dit geschiedt
met het oog op de ontvangapparatuur.
Indien men nu weet, hoe groot de tijd tx is, kan de juiste hyper
bool voor de plaatsbepaling worden gevonden, zonder dat hierbij nog
tweeduidigheid optreedt.
De duur van een Loran-impuls bedraagt 50 ^usec, waarvoor een
frequentieband van ca 50 kHz nodig is. Deze grote vereiste frequentieband is één van de grootste bezwaren tegen het Loran-stelsel. Het
maakt toepassing op lange golven in deze vorm niet mogelijk; van
daar, dat men Loran-zenders in de frequentieband van 1,8—2,0 MHz
vindt. In deze frequentieband is slechts ruimte beschikbaar voor een
beperkt aantal Loran-zenders. Om toch voldoende zenders te kunnen
opstellen gebruikt men verschillende impulsherhalingsfrequenties, nl.
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8 herhalingsfrequenties in de „lage" band van 25,0—25,5 Hz en 7 herhalingsfrequenties in de „hoge" band van 33,1—34,1 Hz.
Ook indien men impulsen van verschillende zenders, die op een
zelfde draaggolffrequentie werken, tegelijk ontvangt, kan men toch de
impulsen, afkomstig van één bepaald zenderpaar, voor de meting ge
bruiken. Men synchroniseert de frequentie van de zaagtandgenerator
van de oscillograaf dan met de herhalingsfrequentie van deze zenders,
waardoor de desbetreffende impulsen stil staan op het scherm, terwijl
alle andere impulsen over het scherm bewegen. Eenzelfde principe
dus als wij bij de bespreking van de D.M.E. reeds tegenkwamen.
De mogelijkheid om op deze wijze het gewenste signaal van andere
signalen te kunnen scheiden is een groot voordeel van met impulsen
werkende systemen. Deze eigenschap kan ook worden benut om de
door de ionosfeer gereflecteerde impulsen te onderscheiden van de door
de grondgolf overgebrachte impulsen. De gereflecteerde impulsen
hebben immers een langere weg afgelegd en komen dus na de door
de grondgolf overgebrachte impulsen binnen. Voor de meting gebruikt
men alleen de eerst binnenkomende impulsen.
De opstelling van Loran-zenders geschiedt in „kettingen" („chains")
van zenders, welke telkens twee aan twee een bundel hyperbolen be
palen. In fig. 32 is een voorbeeld van een Loran-ketting van drie
zenders getekend, waarbij de twee paren gevormd worden door de
zenders A en B en de zenders B en C. De zenders werken alle op
dezelfde frequentie, doch de stelsels A-B en B-C hebben ieder een
verschillende impulsherhalingsfrequentie. De zender B kan men zich
in principe als bestaande uit twee onafhankelijke zenders voorstellen.
In de practijk zendt in B één zender tegelijk twee reeksen impulsen
met verschillende herhalingsfrequenties uit.
Bij een Loran-ketting, zoals bv. langs de kusten van de Verenigde
Staten is opgesteld, is iedere zender (behalve de beide uiterste) een
deel van twee paren en zendt dus twee reeksen impulsen uit.
De afstand tussen twee zenders van een paar ligt tussen 200 en
1000 km. Hoe groter de afstand is, des te groter zijn de te meten
tijdsverschillen, wat de nauwkeurigheid ten goede komt. Echter wordt
bij twee zenders van een paar de ene zender (de volgzender, „slave"
genoemd) gesynchroniseerd met behulp van het signaal, dat ter plaatse
van de andere zender (de hoofdzender, „master" genoemd) wordt
ontvangen. Op grote afstand wordt de grondgolf steeds zwakker, zodat
de synchronisatie in gevaar komt. Om deze reden wordt 500 km
afstand tussen de zenders als de meest wenselijke beschouwd.
Tot afstanden van 500—1000 km over zee van de Loran-zenders
verwijderd, zijn bij dag plaatsbepalingen mogelijk; 's nachts wordt dit
gebied aanzienlijk kleiner. Over land is de reikwijdte aanzienlijk
kleiner dan over zee. De nauwkeurigheid van plaatsbepaling hangt af
van de afstand en is van de orde van enkele honderden meters.
Gedurende de laatste oorlogsjaren zijn op grote schaal Loranzenders opgesteld, zodat bv. het noordelijk deel van de Atlantische
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de Stille Oceaan met een Loran-net zijn
Oceaan en grote delen van
bedekt.
Loran-ontwikkelingen
Enkele bijzondere

ontvangen dan de grondgolf. De aflezing is moeilijker, omdat de im
pulsen vervormd over kunnen komen. De hoogte van de E-laag is
niet exact gedefinieerd, zodat het niet mogelijk is precies de correctie
aan te geven, welke men voor de langere weg (zie fig. 33), vergeleken
_ E -_laaj3

^7777777777777777;
Fig. 33. Op grote afstand kan voor Loran-plaatsbepaling gebruik worden gemaakt van reflecties tegen
de ionosfeer. De hoogte van de reflecterende E-laag is
niet constant en dus niet precies bekend. Daardoor is de
plaatsbepaling minder nauwkeurig dan bij gebruik van
de grondgolf.
met de grondgolf, moet invoeren. Toch is het mogelijk op deze wijze
positiebepalingen uit te voeren tot op 2000 km van de zenders, zij
het, dat de nauwkeurigheid hierbij tot 10 keer zo slecht is als bij het
gebruik van de grondgolf.
Nog een enkel woord over twee andere Loran-stelsels, welke ont
wikkeld zijn. Het hierboven beschreven stelsel is de „Standard-Loran".
Onder SS-Loran verstaat men een Loran-stelsel, waarbij de beide
zenders van één paar zover uit elkaar liggen, dat synchronisatie via
de grondgolf niet meer mogelijk is, maar men de gereflecteerde golf
moet benutten voor de synchronisatie. Vandaar de naam „Sky-wave
.Synchronised Loran".
SS-Loran kan alleen 's nachts werken, omdat overdag de D-laag
de gewenste reflectie tegen de E-laag onmogelijk maakt. Bovendien is
de nauwkeurigheid niet zeer groot. Daartegenover staat, dat het ge
bruik van een zeer lange basislijn de reikwijdte van het systeem zeer
vergroot. Gedurende het laatste jaar van de oorlog heeft men voor de
nachtbombardementen op centraal Duitsland daarom twee SS-Loranstelsels gebouwd, de ene met zenders in Bizerta in Tunis en in Port
Errol in Schotland, de andere met zenders in Oran in Algiers en in
Apollonia in Libië (fig. 34). In geheel centraal Europa tot Polen en
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Roemenië toe kon dit stelsel worden benut. Andere SS-Loran-stelsels
zijn in het gebied van de Stille Oceaan gebruikt.
Het SS-Loran-stelsel heeft het bezwaar, dat een vrij brede frequentieband wordt ingenomen, waardoor de Loran-zenders veel storingen
veroorzaken in communicatiekanalen.
De Low Frequency Loran werkt met langere impulsen en een even
redig smallere frequentieband en zou op lange golven kunnen werken.
Het laatste is een groot voordeel met het oog op betere voortplantingseigenschappen op grote afstand. De smallere frequentieband heeft
minder steile flanken van de impuls ten gevolge, wat de nauwkeurig
heid van de tijdmeting vermindert. Voor civiele doeleinden heeft
LF-Loran nog geen toepassing gevonden.

Fig. 34. De basislijnen van het tijdens de oorlog gebruikte SS-Loran-stelsel.
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6. Het Gee-navigatiestelsel
Tenslotte vermelden wij hier nog het Engelse Gee-stelseL Dit is een
hyperbolisch impulssysteem, dat op veel hogere frequenties werkt, nl.
in de band van 20—90 MHz. Men kan hier een grotere frequentieband gebruiken (0,5 MHz), wat
steilere impulsen betekent, dus
nauwkeuriger tijdsbepaling. De
plaatsbepaling is dan ook nauw
keuriger dan bij Loran, doch de
reikwijdte is ten gevolge van de
gebruikte frequentieband beperkt
tot het gebied van optisch zicht.
Hoewel nog enkele Gee-zenders
werken, wordt dit systeem voor
civiele navigatiedoeleinden weinig
gebruikt.
Fig. 35. Plaatsbepaling door het meten
van afstandsverschillen bij het
Decca-stelsel.

c. Het Decca-navigatiesysteem

In tegenstelling tot het Loranstelsel wordt in het Decca-stelsel,
dat eveneens hyperbolische coördinaten bepaalt, het gewenste tijdsver
schil gevonden uit fasemetingen. De werking verklaren wij aan de hand
van fig. 35. Hierin zijn A en B zenders, waarvan wij voorlopig ver
onderstellen, dat zij op precies dezelfde frequentie werken en dat de
antennestromen bij beide zenders precies in fase zijn. Een in C ont
vangen signaal, afkomstig van zender A, heeft op de weg AC een
tijdsvertraging ondergaan van IJc = r1 secunden, wat met een fasehoek van co xx overeenstemt. Evenzo heeft een signaal, afkomstig van
de zender B, in C een faseverschuiving co r2 = co/2/c ondergaan. De
onderlinge fasehoek van beide signalen is dus
A(p = o (r1 — r2) =

a>(*i — *2)

c

= 271

X

Voor iedere golflengte wegverschil draait de onderlinge fasehoek 2 tt
radialen; omdat omgekeerd een fasehoek meerduidig is met een wille
keurig aantal malen 2 n radialen, volgt hier uit, dat men ook hier uit
de fasehoek het wegverschil kan vinden op een willekeurig aantal ge
hele golflengten na.
Een van de kenmerkende punten van het Decca-systeem is, dat de
golflengte, welke de meerduidigheid bepaalt, tamelijk kort is, nl. in de
grootte-orde van 1 kilometer. We kunnen nu een bundel hyperbolen
tekenen (zie fig. 36), waarbij het afstandsverschil, dat de getekende hy
perbolen bepaalt, voor iedere volgende hyperbool juist één golflengte
verschilt met de vorige. Dit betekent, dat indien men met een of
andere fasemeter het boven besproken faseverschil kan meten, men
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gaande van één hyperbool naar de volgende juist een variatie van de
fasehoek met 2 n radialen zou constateren.
De onderlinge afstand van deze hyperbolen is op de basislijn AB
juist een halve golflengte; naar buiten gaande „waaieren" de hyper
bolen uit, zodat de afstand van twee naburige hyperbolen met één

Fig. 36. Het hyperbolennet bij Decca bestaat uit een groot aantal „lanen".
golflengte afstandsverschil tot A en B dan steeds groter wordt. Het
gebied tussen twee dergelijke hyperbolen noemt men een laan („lane").
Een plaatsbepaling bij dit stelsel komt derhalve neer, enerzijds op het
bepalen van de laan, binnen welke men zich bevindt, anderzijds op
het bepalen van de fasehoek, waardoor men zeer nauwkeurig één hyper
bool binnen het gebied van één laan kan aangeven.
Bij het kiezen van de meetgolflengte kan men nu een lange meetgolf gebruiken, waarbij het gemakkelijk is om de laanidentificatie uit
te voeren, maar waarbij de nauwkeurigheid binnen de laan gering is.
Een zekere fout in de fasehoek geeft een constante relatieve fout in
de plaatsbepaling binnen de laan, dat wil zeggen de in meters gemeten
fout neemt evenredig toe met de golflengte.
In het Decca-stelsel is men daarom anders te werk gegaan, en
heeft men een betrekkelijk korte meetgolflengte gebruikt en het nu
moeilijke probleem van de laanidentificatie op ingenieuze wijze op
gelost. Een oplossing overigens, welke een vrij aanzienlijke complicatie
betekent.
Alvorens het Decca-systeem meer in detail te eschrijven, zullen wij
eerst nog enkele algemene punten bespreken. De Decca-zenders worden
in groepen van vier opgesteld (fig. 37; zie achter in het boek), waarbij de
afstand van de middelste hoofdzender A tot de buitenste volgzenders B,
C en Dioo è 150 km is. Voor een plaatsbepaling behoeft men slechts twee
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hyperbolen te bepalen en zouden dus drie zenders in twee groepen
van twee voldoende zijn. Uit fig. 37 blijkt echter, dat in het ver
lengde van de basislijn de lanen zeer breed worden, zodat de nauw
keurigheid van plaatsbepaling daar minder groot is. Daarnaast is het
ook niet prettig om een positie te moeten bepalen uit de snijding van
elkaar zeer vlak snijdende hyperbolen, omdat dit de nauwkeurigheid
slechter maakt. Door nu vier zenders op te stellen als in fig. 37 aan
gegeven, beschikt men over drie stelsels hyperbolen en kan men overal
twee stelsels uitzoeken, waarvan de hyperbolen elkaar onder niet te
kleine hoeken snijden.
De drie stelsels hyperbolen worden bij Decca met kleuren aan
geduid: rood, groen en violet. In overeenstemming hiermede zijn de
Decca-navigatiekaarten bedrukt met netten hyperbolen in deze kleuren.
De indicator van de Decca-ontvanger geeft voor iedere kleur het
nummer van de hyperbool aan. De navigator zoekt de betreffende
hyperbolen op de kaart op en vindt zijn positie op het snijpunt van
deze hyperbolen.
Nadere beschrijving van het Decca-systeem
In het voorgaande hebben wij eenvoudigheidshalve twee gelijke
zendfrequenties verondersteld, welke afzonderlijk ontvangen worden,
zodat vervolgens het faseverschil kan worden gemeten. Dit is natuurlijk
niet te realiseren, omdat de in een ontvangantenne geïnduceerde e.m.k.
de som zou zijn van de e.m.k.'s ten gevolge van ieder der zenders
afzonderlijk; deze deelcomponenten kan men dan op geen enkele wijze
meer scheiden.
Om deze moeilijkheid op te lossen gebruikt men voor één Deccastelsel vier verschillende zendfrequenties, welke echter alle vier harmonischen zijn van een bepaalde lagere frequentie /. Voor het Deccastelsel, dat in de buurt van Londen staat, geldt bv.:
Frequentie
14,166 kHz
Gemeenschappelijke onderharmonische
ƒ
85,00 kHz
Hoofdzender
Zo = 6 ƒ
113,33 kH*
Rode volgzender
Zr = 8/
127,50 kHz
Groene volgzender
/g = 9/
70,83 kHz
Violette volgzender
/v = 5 /
Om nu de fase van het signaal van bv. de rode zender met dat van
de hoofdzender te vergelijken, worden de frequenties van beide sig
nalen in een Decca-ontvanger vermenigvuldigd tot een gemeenschap
pelijke eindfrequentie. Voor het rode stelsel is deze eindfrequentie
340 kHz = 24 ƒ = 4 f0 = 3 fT; voor het groene en violette stelsel is
dit kleinste gemene veelvoud respectievelijk 255 kHz = 3 Zo = 2 Zg en
425 kHz = 5/o = 6/v.
De beide te vergelijken signalen worden op deze wijze op gelijke
frequentie gebracht. Bij het frequentievermenigvuldigingsproces wordt
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de fase mee vermenigvuldigd, zoals men gemakkelijk inziet, indien
men bv. aan een buis met kwadratische karakteristiek een signaal
V cos ((ot + <p) toevoert. De uitgangsstroom bevat dan een component
evenredig met {cos (cot + (p)}2 = 1/2 + 1/2 cos (2 (ot + 2 7?). De fase
wordt blijkbaar met een zelfde factor vermenigvuldigd als de frequentie.
De gevoeligheid van de fasemeter ten opzichte van variaties in de
oorspronkelijke fasehoek is bij vermenigvuldigen met n eveneens
n maal zo groot geworden. Tegenover dit prettige gevolg staat echter
ook een zeer onaangename consequentie, nl., dat de meerduidigheid
van de fasemeting eveneens n maal zo groot is geworden. De fasemeting is na vermenigvuldiging met n éénduidig binnen o—2 n radialen,
waarmede een fasehoekvariatie van o—2 n/n radialen in het signaal
overeenkomt. Men heeft in dit geval dezelfde meerduidigheid als
wanneer men bij een n maal zo hoge frequentie zou hebben gemeten,
dat wil zeggen bij een n maal zo kleine golflengte!
Er is wat meerduidigheid betreft daarom geen verschil met de meer
duidigheid van een zendsysteem met twee gelijke frequenties van het
gemene veelvoud (4 /0 = 3 /r voor het rode stelsel), als men dit zou
kunnen realiseren met een of ander middel om beide signalen afzon
derlijk te ontvangen ondanks de gemeenschappelijke frequentie.
De verdere apparatuur is nu in principe niet moeilijk meer: een
Decca-ontvanger bestaat uit vier gescheiden ontvangers voor de vier
zendfrequenties; verder uit frequentievermenigvuldigschakelingen,
welke de frequenties twee aan twee op het gewenste gemeenschappelijk
veelvoud brengen en drie fasemeters om het faseverschil tussen de
drie stellen van twee signalen van gelijke frequentie te meten. Hier
mede kan dus de plaats binnen een laan nauwkeurig worden bepaald.
Als volgende punt moeten wij nu nagaan, hoe de meerduidigheid in
het Decca-stelsel wordt opgeheven.
In de eerste plaats heeft men de fasemeter zo uitgevoerd, dat, indien
de te meten fase van o—360° verandert, de as van de wijzer een volle
omwenteling maakt en, bij verdere variatie van de fasehoek in dezelfde
richting, door kan blijven draaien. Door nu een telwerk aan deze as
te koppelen wordt het aantal malen, dat de as ronddraait, dus de fase
360° in één richting is gedraaid, geteld. Met iedere fasedraaiing van
360° komt het doorkruisen van één laan overeen; het telwerk telt dus
het aantal lanen, dat is gepasseerd. Bij teruggang draait het telwerk
ook weer terug, zodat wanneer eenmaal op een of andere manier een
laanidentificatie is uitgevoerd, de meerduidigheid geëlimineerd blijft.
Dan blijft natuurlijk het probleem van een eerste laanidentificatie
over, want een schip of vliegtuig kan wel eens buiten het werkings
gebied van de Decca-zender komen, of de apparatuur kan tijdelijk
gestoord zijn geweest. Daarom is in het Decca-systeem de mogelijk
heid geschapen om eens per minuut een laanidentificatie uit te voeren
en wel voor ieder van de drie stelsels afzonderlijk.
De laanidentificatie wordt in principe uitgevoerd, door met een veel
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langere golflengte te meten, waarbij de meerduidigheid zoveel kleiner
is, dat deze met andere navigatiemiddelen kan worden opgeheven.
Zoals reeds besproken, is de nauwkeurigheid bij gebruik van langere
golflengten veel kleiner, maar dit is voor de laanidentificatie geen
bezwaar: de eis, die hier wordt gesteld, is, dat de nauwkeurigheid
voldoende is om te
beslissen of men zich
binnen een bepaalde
laan dan wel binnen
de naburige laan be
vindt. De nauwkeurige
plaatsbepaling binnen
de laan gebeurt im
mers met de normale
fasemeters.
Voor de veel langere
golflengte kiest men
die, welke overeenkomt
met de gemeenschap
pelijke onderharmonische ƒ, dus 14,166 kHz
in het Engelse stelsel,
wat met een golflengte
van ca 20 km overeen
komt. De breedte van
de laan is voor deze
golflengte 10 km op
Fig. 38. Indicator voor de laanidentificatie van het de basislijn, maar op
zg. rode stelsel met 24 hyperbolen.
enige afstand aanmer
kelijk groter. Deze fre
quentie ƒ wordt niet zelf uitgezonden, maar de hoofdzender zendt
5 ƒ en 6 ƒ tegelijk uit en de volgzender 8 / en 9 /. De frequentie ƒ is
dan als (één zijband-) modulatie in beide signalen aanwezig. Met een
fasemeter wordt de faseverhouding tussen beide modulatiesignalen
bepaald.
De wijze van indicatie lichten wij toe aan de hand van fig. 38,
welke geldt voor het rode stelsel; hierbij was het kleinste gemene veel
voud van hoofdzenderfrequentie en rode zenderfrequentie 24 ƒ. Dat
wil zeggen dat, als de fase van het met de frequentie ƒ werkende
identificatiesysteem één keer van o—2 n is gedraaid, de fase van het
op de frequentie 24 ƒ werkende rode stelsel 24 keer van o—2 n is ge
gaan. Anders gezegd: met 24 lanen van het rode stelsel komt één laan
van het laanidentificatie-stelsel overeen.
In fig. 38 is de schaal van de fasemeter voor de frequentie ƒ ge
tekend, welke verdeeld is in 24 delen, nl. overeenkomende met de
24 rode lanen. De wijzer van de /-frequentie fasemeter is in de vorm
van een cirkelsegment uitgevoerd, waarbij de kleine instulping in de
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Fig. 37. Opstelling van de zenders bij Decca met aanduiding van de drie stelsels hyperbolen (zie blz. 45 en 46).
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cirkelboog de fase en dus de laan aangeeft. Direct valt op, dat de
aanwijzing van deze indicator niet nauwkeurig afgelezen kan worden,
zodat het in de getekende stand bv. moeilijk is om te beslissen of de
indicator laan i dan wel laan 2 aanwijst.
Deze grove indicatie is met opzet aangebracht, omdat de fasemeting bij deze frequenties aan vrij grote storingen ten gevolge van
nachteffect e.d. onderhevig is, zodat een nauwkeurige meting niet
mogelijk is. Om nu toch een nauwkeurige aflezing van de laan mogelijk
te maken, voert men tegelijk met de meting met de lage frequentie ƒ,
nog een meting met de frequentie 6 ƒ uit, en wel door uit het signaal
van de volgzender met de frequenties 8 ƒ en 9 ƒ de frequentie 6 ƒ af
te leiden door 3x8 / — 2 X 9 ƒ te gebruiken. De op deze wijze
verkregen frequentie 6 ƒ wordt dan weer vergeleken met dezelfde
frequentie, welke in het signaal van de hoofdzender aanwezig is.
Het resultaat van deze fasemeting heeft natuurlijk een 6 maal zo
grote meerduidigheid als dat van de fasemetingen bij de frequentie ƒ,
doch is aan de andere kant ook zes maal nauwkeuriger. Door nu de
indicatie van de 6 ƒ-fasemeter ten opzichte van dezelfde schaal uit te
voeren als die van de ƒ-fasemeter kan men de nauwkeurigheid van de
6 ƒ-meting combineren met de 6 maal betere meerduidigheid van de
/-meting. In fig. 38 is behalve de eerder genoemde indicator van de
/-meter (het cirkelsegment) ook de indicator van de 6 /-meter te zien,
nl. de 6 wijzers, welke onderling hoeken van 6o° maken, en welke dus
door zijn vorm reeds de 6 maal grotere meerduidigheid bewijst.
Voor het uitvoeren van een laanidentificatie wordt nu door het
cirkelsegment die wijzer van de zesvoudige indicator aangegeven,
welke de juiste laan aangeeft. Uit de stand van deze wijzer kan men
vervolgens de juiste laan bepalen; in fig. 38 zou dat laan nr 1 zijn.
Voor het groene en violette stelsel is de normale meetfrequentie
respectievelijk 18 ƒ en 30 ƒ. Om onderlinge vergissingen in de num
mers der lanen te voorkomen, heeft men de lanen hier genummerd
van 30—48 en van 50—80. In fig. 39 is een foto afgedrukt van het
Decca-indicatiepaneel. Hierop ziet men de drie fasemeters, ieder voor
zien van twee wijzers. De kleine wijzer is direct gekoppeld met de
eigenlijke fasemeter en maakt dus een volle omwenteling voor iedere
360° fasedraaiing, dat wil zeggen voor iedere doorkruiste laan. De stand
van deze wijzer wordt afgelezen op de binnenste schaal, welke van
.1 tot 1.0 loopt. De grote wijzer telt het aantal omwentelingen van de
kleine wijzer, dus het aantal lanen. De stand van de grote wijzer
wordt afgelezen op de buitenste schaal, welke voor de drie stelsels
respectievelijk 24, 18 en 30 lanen aangeeft.
Het aantal omwentelingen van de grote wijzer wordt weer geteld
en aangegeven door een schijf met letters, welke gedeeltelijk door een
venster in de schaal zichtbaar is. Terwijl de stand van de grote wijzer
gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd kan worden met de laanidentificator, is de stand van de letterschijf niet met de Decca-apparatuur te controleren. De meerduidigheid, welke met de frequentie ƒ
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overeen komt, moet op andere wijze geëlimineerd worden. Is de Deccaindicator echter eenmaal goed ingesteld, dan is de aanwijzing op de
drie schalen volledig goed zolang een ononderbroken signaal wordt
ontvangen.
In het midden van het indicatiepaneel ziet men de laanidentificator,
waarop de twee stellen wijzers en de drie schalen, welke voor de drie
stelsels nodig zijn. Eens per minuut wordt gedurende enkele secunden
voor ieder stelsel de juiste laan aangegeven. Dit geschiedt in een be
paalde volgorde, waarbij bovendien telkens de juiste schaal verlicht
wordt, zodat vergissingen niet behoeven op te treden.

Fig. 39. Foto van een Decca-indicatiepaneel. De drie „decometers", alsmede
de laanidentificatie-indicator zijn duidelijk te onderscheiden. (Foto beschikbaar
gesteld door de Decca Navigator Comp. Ltd.)
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De bij de Decca-apparatuur te gebruiken navigatiekaarten zijn over
drukt met een net van hyperbolen in de drie kleuren, terwijl bij iedere
hyperbool letter en nummer vermeld worden. Tussen twee hyper
bolen, dus binnen één laan, kan men uit de aanwijzing van de kleine
wijzer op de binnenste schaal zeer nauwkeurig de plaats bepalen.
In kaart II (zie achter in het boek) is een deel van een Deccanavigatiekaart van de Nederlandse kust weergegeven. Hierop zijn alleen
de even genummerde lanen aangegeven. Hiertussen moet de navigator
door interpolatie zijn positie bepalen. Al naar de eisen der navigatie
zijn kaarten verkrijgbaar op grote of op kleine schaal, met meer of met
minder hyperbolen bedrukt.
Het werkingsgebied van een Decca-systeem is 500—700 km. De
nauwkeurigheid hangt van de afstand tot de zenders af en verder van
nachteffecten. Op de basislijn tussen de zenders is een positiebepaling
binnen 10 meter mogelijk, op 300 km afstand is 100 meter ongeveer
de grensnauwkeurigheid.
Een groot deel van Europa en aangrenzende zeeën wordt momen
teel bedekt door een „Decca-net", waarvan de zenders staan in Enge
land, Denemarken, Duitsland e.a.
De Decca-apparatuur is ontwikkeld door de „Decca Navigator
Company”, welke maatschappij de zenders verzorgt en de boord
apparatuur op huurbasis beschikbaar stelt aan scheepvaart- en lucht
vaartmaatschappijen.
d. Vergelijking van Decca en Loran
Deze beide op het hyperbolische principe berustende lange-afstandnavigatiestelsels hebben ten opzichte van elkaar zeer bepaalde vooren nadelen, die wij hier willen vermelden.
Het op fasemeting berustende Decca-stelsel heeft het voordeel van
een zeer grote nauwkeurigheid, terwijl de noodzakelijke frequentieruimte zeer beperkt is. Daardoor is toepassing in de langegolfband
mogelijk, waar gunstige voortplantingscondities voor de grondgolf be
staan.
De nadelen van Decca zijn enerzijds de gecompliceerde apparatuur,
welke nodig is ter vermijding van meerduidigheid, die daarbij ten
slotte nog niet geheel wordt opgeheven, anderzijds is de onmogelijk
heid van onderscheid tussen signalen van verschillende herkomst een
bezwaar, dat vooral de invloed van gereflecteerde golven (nachteffect)
vergroot.
Het Loran-stelsel is juist op dit laatste punt sterk in het voordeel,
omdat verschillende signaalimpulsen van elkaar kunnen worden onder
scheiden. Voorts is er in het geheel geen meerduidigheid.
Het nadeel is de grote vereiste bandbreedte, welke in het reeds
overbezette midden- en langegolfgebied eigenlijk niet beschikbaar is.
De mogelijke nauwkeurigheid van het Standard-Loran-stelsel is kleiner
dan van het Decca-stelsel.
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Tenslotte vermelden we nog, dat voor beide stelsels de tot dusver
gegeven beschouwingen omtrent hyperbolische coördinaten de situatie
vereenvoudigd weergeven. Omdat het aardoppervlak bol is, heeft men
nl. niet met hyperbolen te maken, maar met krommen van de vierde
graad.
8. Hoogtemeters
Als slot van de beschouwingen over de navigatiestelsels een be
schrijving van de apparatuur, welke de plaatsbepaling in verticale
richting mogelijk maakt, dat wil zeggen de hoogtemeters. Ook hier
voor geldt, wat in het begin werd opgemerkt, nl. dat men reeds vroeg
tijdig het mogelijke nut van de radio voor dit doel inzag. Men vindt
dan ook reeds oude octrooien op dit gebied, waarbij er echter zijn,
die bepaald niet meer overeenkomen met de huidige inzichten. Zo is
er een Duits patent uitgegeven voor een hoogtemeter voor vliegtuigen
met als kenmerk, dat het vliegtuig een kleine complete zender naar
beneden laat vallen. In het vliegtuig kan het zendersignaal worden
ontvangen, en zo kan men het moment bepalen, dat de zender stuk
valt op de aarde en dus ophoudt met zenden. Uit de valtijd is dan
de hoogte te bepalen!
Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de afstand vanuit
een vliegtuig tot de aarde op technisch meer verantwoorde wijze te
bepalen. Het momenteel meest toegepaste systeem is het hieronder te
bespreken systeem, dat gebruik maakt van frequentiemodulatie. Daar
naast vindt men ook andere ontwikkelingen, zoals het impulssysteem.
Dit impulssysteem is geheel analoog met het principe van de radar,
met dien verstande, dat men hier slechts met één reflecterend object
te maken heeft. Dit betekent een aanzienlijke vereenvoudiging ten
opzichte van radar. Een impuls-hoogtemeter zendt impulsvormige
signalen uit; men meet de tijd, welke verloopt tussen het uitzenden
van een impuls en de ontvangst van de tegen de aarde gereflecteerde
impuls.
Aangezien er maar één (en dan nog een zeer groot) reflecterend
object is, behoeft de impulshoogtemeter geen zeer scherp bundelende
antenne te gebruiken. De maximale hoogte, welke gemeten kan worden,
is groot (5 km en meer), de kleinste hoogte is enkele honderden meters.
Deze ondergrens wordt bepaald door de breedte van de impuls en de
nauwkeurigheid door de flanksteilheid, dat wil zeggen door de breedte
van de gebruikte frequentieband.
Het meten van kleine afstanden en afstandsverschillen komt neer op
het meten van zeer korte tijden; een meter afstand wordt door een
heen en weer lopende radiogolf in 7 X io-9 sec doorlopen; de meet
apparatuur zou dus een hiermede overeenkomende gevoeligheid en
nauwkeurigheid moeten hebben.
Om deze moeilijkheid te ontgaan heeft men wel acoustische hoogte
meters ontwikkeld, waarbij ten gevolge van de zeer veel kleinere ge
luidssnelheid de te meten tijden veel groter worden. De bezwaren
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hieraan verbonden zijn enerzijds de grote vereiste acoustische ver
mogens in verband met het hoge stoorniveau ten gevolge van het
motorgeluid, anderzijds de voorwaartse beweging van het vliegtuig
tijdens de heen-en-weergang van het signaal naar de aarde, welke bij
de moderne snelle vliegtuigen een aanzienlijke (van de snelheid afhan
kelijke) correctie op het meet
resultaat vereisen.
In plaats van tijdmetingen heeft
men voor het zeer nauwkeurig
meten van kleine hoogten capaci77777777777777777,
tieve meetapparatuur ontwikkeld.
Fig. 40. Hoogtemeting door het
De capaciteit tussen twee platen
meten van de capaciteit tussen
aan de uiteinden van de vleugels
twee platen aan de vleugelvan een vliegtuig (fig. 40) ver
toppen van een vliegtuig.
andert in de nabijheid van de
grond, en men kan uit deze
ƒ
capaciteitsvariatie de hoogte aflei
den. Dit principe maakt zeer nauw
keurige metingen mogelijk (orde
van grootte 10 cm), maar is be
h
perkt tot zeer kleine hoogten. De
Britse bommenwerpers, welke de
bekende precisiebombardementen
op de Möhnethalsperre in Duits
land uitvoerden, maakten hierbij
ti
t1+r
t
gebruik van dergelijke apparatuur.
De in de aanvang genoemde
Fig. 41. Evenredig met de tijd
veranderende frequentie.
methode met toepassing van frequentiemodulatie combineert het
voordeel van een redelijk bereik met een vrij grote nauwkeurigheid.
Het principe is als volgt. Veronderstel een oscillator, waarvan de fre
quentie voortdurend in één richting wordt gevarieerd met constante
frequentievariatie per secunde. Het signaal van deze oscillator wordt
uitgezonden en komt met een door het hoogteverschil bepaald tijds
verschil r terug bij het vliegtuig. In deze tijd r is de zenderfrequentie
in het vliegtuig verlopen van de waarde f1 naar f1 -f- Af (zie fig. 41).
Indien nu in het vliegtuig het zendersignaal en het na reflectie terug
ontvangen signaal samen aan een mengbuis worden toegevoerd, zal
hierin o.a. de verschilfrequentie ƒx -f- Af — ƒx = Af ontstaan.
De waarde van deze verschilfrequentie Af is rechtstreeks een maat
voor het tijdsverschil r. Als nl. de zenderfrequentie varieert volgens

f= foT'
^0
is de te meten tijd r gelijk aan t0 Aflfot waarin f0 en t0 systeemconstanten zijn en Af de waarde is van de optredende verschilfrequentie.
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Door deze verschilfrequentie te meten kan men dus rechtstreeks de
hoogte bepalen.
Nu is het uiteraard niet mogelijk om de frequentie van een signaal
continu in één richting te laten veranderen, maar dat is op zich zelf
ook niet noodzakelijk. Men kan de frequentie nl. ook zaagtandvormig
h
1
Tr

b

L

V

V

V

V

V

C

Fig. 42. a. Zaagtandvormig frequentieverloop; b. mo
mentele verschilfrequentie, afgeleid uit a; c. het signaal
met de verschilfrequentie, als functie van de tijd.
met de tijd laten veranderen, zoals in fig. 42a is aangegeven. Wanneer
men voor een ogenblik afziet van wat er gebeurt tijdens de overgangen van de oplopende lineaire delen naar de afnemende lineaire
delen van de /-^-karakteristiek, is gedurende de lineaire delen van de
periode het verschil tussen de zendfrequentie en de met een tijdvertraging r ontvangen gereflecteerde signaalfrequentie weer gelijk
aan wat in het voorgaande berekend werd:
A X_ - /o _ _ - Óf
AJ~ to
It'
Hierin is dfjdt de helling van de /-^-karakteristiek, welke in het geval
van fig. 42a gelijk is aan 2,fz\Tlt als ƒz = maximale frequentievariatie
en Tt — duur van een herhalingsperiode.
Dat een grote waarde van de frequentievariatie fz nuttig is voor de
mogelijke gevoeligheid is wel zonder meer duidelijk, maar de waarde van
fz is van meer belang nog in verband met een systematische minimumfout, welke aan dit principe van hoogtemeting inhaerent is. Dit lichten
wij toe aan de hand van fig. 42, waarin bovenaan de frequentie van
uitgezonden en gereflecteerd signaal als functie van de tijd is ge
tekend. In het midden is het verloop van de momentele verschil
frequentie aangegeven, terwijl onderaan de vorm van het signaal met
de verschilfrequentie is geschetst.
Vóór de eigenlijke meting van de verschilfrequentie wordt dit sig
naal eerst door een begrenzer geleid. In fig. 43a is het signaal aan de
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ingang van de begrenzer (gestippelde lijn) en aan de uitgang (ge
trokken lijn) voorgesteld als functie van de tijd. Het signaal volgens
de door de begrenzer gevormde blokjeskromme wordt nu aan de
frequentiemeter toegevoerd. Hier is niet meer sprake van één frequentie;
wat de frequentiemeter in feite doet is het bepalen van de gemiddelde
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Fig. 43. Het signaal volgens fig. 42c (gestippelde lijnen), alsmede dit signaal,
nadat het een begrenzer heeft doorlopen (getrokken lijnen), bij geleidelijk
toenemende verschilfrequentie.
frequentie door het tellen van het gemiddelde aantal nuldoorgangen
per tijdseenheid.
Hier wordt de systematische fout geïntroduceerd; indien nl. de
reflectietijd iets toeneemt zal aanvankelijk het aantal nuldoorgangen
niet toenemen (fig. 43b), om daarna abrupt met twee nuldoorgangen
per periodeduur Tr toe te nemen (fig. 43 c). Dat wil zeggen de ge
meten verschilfrequentie neemt discontinu toe met stappen van één
periode per herhalingstijd, dus met 1 /Tr = /r.
Omdat de gemeten tijd r samenhangt met de gemeten verschil
frequentie volgens
r

rr

56 1.8
betekent de stapsgewijze verandering van Af een stapsgewijze ver
andering van de gemeten tijd met
i
A r = T IEl
2/z *
1 2 fz
Hiermede komt een discontinue hoogteaanwijzing overeen, volgende uit
^Z
c Ar
c

2

4 /z

4

Deze hoogtemeters meten dus de hoogte met een systematische
fout, aangegeven door de gegeven formule. Het is duidelijk, dat het
daarom zaak is om de frequentievariatie fz zo groot mogelijk te maken.
Wil men bv. op één meter nauwkeurig kunnen meten, dan moet
Az = 4 m zijn, dus de frequentiezwaai minstens 75 MHz bedragen.
Hier ligt een typische moeilijkheid van dit principe.
Voor hoogtemeting gedurende de vlucht is deze discontinue aan
wijzing niet van groot belang, immers de hoogte varieert hier ook min
of meer discontinu ten gevolge van het passeren van allerlei objecten
als huizen, bomen enz. Zou men bij de landing gebruik willen maken
van deze hoogtemeter, dan is deze miswijzing natuurlijk wel van belang.
Hoogtemeters volgens dit principe zijn bij verschillende frequenties
in de decimeter-golflengtenband ontwikkeld en ook toegepast. Het
grote voordeel is, dat de zender weinig storende invloed heeft op de
ontvanger, immers in de ontvanger wordt juist het zendersignaal ge
bruikt. Bij andere systemen, welke niet met impulsen werken (bv.
systemen, berustende op fasemeting), is de storing van de ontvanger
door het directe signaal van de zender een groot probleem.

II. RADIO ALS HULPMIDDEL BIJ DE
METEOROLOGIE

A
DE WEDERZIJDSE HULP VAN
METEOROLOGIE EN RADIO
De weerkunde of meteorologie is de wetenschap, welke zich bezig
houdt met de bestudering van de verschijnselen, die optreden in de
dampkring. Dat onderdeel der weerkunde, dat zich o.a. meer speciaal
bezig houdt met het opstellen van weersverwachtingen, noemt men de
synoptische meteorologie. Om tot een goede weersverwachting te
kunnen geraken moet men de resultaten van waarnemingen, welke
over een zo uitgebreid mogelijk gebied van de aarde op een groot
aantal plaatsen gelijktijdig en met regelmatige tussenpozen worden
verricht, zo snel mogelijk ter beschikking hebben. Voor deze meteoro
logische berichtgeving van de honderden waarnemingsstations naar de
verwachtingscentra is in nauwe internationale samenwerking een uit
gebreide communicatie-organisatie opgebouwd. Hoewel deze bericht
geving grotendeels van verreschrijvers gebruik maakt, is er toch ook
een belangrijke rol aan de radio toegekend. Daar dit gebruik van de
radio door de meteorologie geen bijzondere problemen schept, gaan
we in dit bestek niet nader hierop in.
We beperken ons thans tot die toepassingen der radio, welke alleen
bij de meteorologie van belang zijn.
Omgekeerd maakt ook de radio gebruik van gegevens, door de
meteoroloog verschaft; speciaal wordt hier gedacht aan de invloed,
welke de alleronderste lagen (van o tot circa 2000 m) van de damp
kring op de voortplanting van zeer korte golven hebben. Het gaat
hier om golflengten van ten hoogste enkele meters. Tussen ongeveer
5 en 10 m is de invloed van de toestand van de dampkring op de
voortplanting nog slechts moeilijk herkenbaar, terwijl bij golflengten
groter dan ongeveer 10 m die invloed niet aanwijsbaar is.
Men spreekt bij de zeer korte golven wel van troposferische voort
planting naar het woord troposfeer, waarmede men het gedeelte van
de dampkring aanduidt, dat zich van de bodem tot omstreeks 12 km
hoogte uitstrekt. Hier gaat de troposfeer over in de stratosfeer. Deze
grens, welke zich kenmerkt door een scherpe verandering van het
verticale temperatuurverloop, is op verschillende plaatsen op aarde en
in de loop van de tijd variabel.
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De eigenlijke beïnvloeding van de voortplanting geschiedt dus
slechts in een zeer klein onderste gedeelte van de troposfeer.
Op een hoogte van ongeveer 50 km gaat de stratosfeer over in de
ionosfeer. Het onderzoek van de ionosfeer, die voor de voortplanting
van de radiogolven van groot belang is (zie Deel 2, hfdst. IX), vormt
evenals de meteorologie een onderdeel van de geophysica; vandaar dat
in enkele landen, waaronder ook Nederland, dit ionosfeeronderzoek
opgenomen is in het werkprogramma van de meteorologische instituten.
De gegevens, die o.a. voor het opstellen van een weersverwachting
nodig zijn, betreffen de temperatuur, de druk en de vochtigheid van
de lucht en de richting en de kracht van de wind. Men wenst deze
grootheden te kennen, niet alleen op het aardoppervlak, maar ook in
de hogere luchtlagen. Daartoe kan men met een vliegtuig opstijgen
en tijdens de vlucht de meegenomen thermometer, barometer en
hygrometer aflezen. Ook laat men wel een kabelballon op, waaraan
zelfregistrerende meters zijn bevestigd. De laatste tijd maakt men
echter steeds meer gebruik van een zg. radiosonde.
Ook bij het meten van de zg. hoogtewinden maakt de meteoroloog
tegenwoordig van de radio gebruik.
Tenslotte zij nog vermeld, de zg. facsimile-overdracht. Hiervan
kan gebruik gemaakt worden voor het snel en volledig overbrengen
van getekende weerkaarten. De ontwikkeling van deze tak van de
radiotechniek wordt dan ook met aandacht door de meteorologen ge
volgd.
B
DE RADIOSONDE
1. Het principe van de radiosonde
De radiosonde bestaat uit een drietal meteorologische instrumenten,
nl. een thermometer, een barometer en een hygrometer, die tezamen
met een kleine radiozender zijn bevestigd aan een met waterstof of
helium gevulde ballon, vervaardigd uit rubber of kunstrubber, bv.
neopreen. De ballon wordt opgelaten en gaat dan met een snelheid
van ongeveer 300 m/min omhoog. Gedurende het stijgen worden door
de zender voortdurend signalen uitgezonden, afhankelijk van de stand
der genoemde instrumenten. Deze signalen worden ontvangen ter
plaatse, waar de ballon is opgelaten. Op deze wijze kan men de tem
peratuur, de luchtdruk en de vochtigheidsgraad bepalen als functie
van de hoogte boven de aarde.
Bij toenemende hoogte neemt de luchtdruk af; daardoor neemt het
volume van de ballon tijdens het stijgen toe, want de druk van het
gas in de ballon kan slechts weinig groter zijn dan de druk van de
omringende lucht. Op een hoogte van 15 ^ 20 km wordt de ballonwand zover uitgerekt, dat deze springt. De ballon, die oorspronkelijk
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een diameter van ongeveer 1,5 m had, heeft
dan een diameter van ongeveer 5 m verkregen.
Onder aan de ballon hangt op een afstand van
ongeveer 5 tot 10 m een parachute, waaraan
de doos met de instrumenten is bevestigd. De
koorden van de parachute worden uit elkaar
gehouden door een lichte houten ring (fig. 1);
op deze wijze wordt de parachute altijd een
weinig open gehouden, zodat bij het vallen van
de sonde na het springen van de ballon het
valscherm goed opent, waardoor de sonde zo
min mogelijk beschadigd de grond bereikt. Na
eventuele reparatie en na herijking kan zij dan
opnieuw worden gebruikt.

A

2. De meteorologische instrumenten
Daar het de bedoeling is, de ballon zo hoog
mogelijk te laten stijgen, is het van grootbelang,
B
het gewicht der instrumenten zo klein mogelijk
te houden. Het totale gewicht van de op het
ogenblik bestaande radiosondes varieert van 0,3
tot 2 kg. De voornaamste opgave bij het con
strueren van een radiosonde is dan ook, zowel
de meteorologische instrumenten als de zender
c
zo licht mogelijk te houden. Bovendien mag het
toestel niet kostbaar zijn, omdat het kan zijn,
dat het reeds na een enkele opstijging verloren
gaat (ongeveer 60 % der in Nederland opgela
ten sondes wordt teruggevonden).
Als thermometer wordt gewoonlijk een gebo
gen strookje bimetaal gebruikt. Dit zijn twee op
o
elkaar gewalste strookjes van metalen met een
verschillende uitzettingscoëfficiënt; in de regel
neemt men invar en koper of invar en staal
Fig. 1. Radiosonde.
(invar is een staalsoort, waarvan de uitzettings A. met waterstof of he
coëfficiënt vrijwel nul is). Het ene einde van lium gevulde ballon;
parachute;
het bimetaal is vast bevestigd. Bij temperatuurs- B.
C. houten ring;
variatie buigt het strookje bimetaal en beweegt D. doos met instru
het vrije uiteinde over een afstand, welke een menten.
functie is van de verandering van de tempera
tuur. Dit vrije uiteinde is verbonden met een schakelmechanisme,
dat op een nog te bespreken wijze de door de zender uitgezonden
golven beïnvloedt.
Soms wordt als thermometer een weerstand met een grote temperatuurscoëfficiënt gebruikt. Hoe de weerstandsverandering de uitge
zonden signalen kan beïnvloeden, zal ook nog worden besproken.
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Als barometer wordt gewoonlijk een Vidi-doos gebruikt, zoals in de
gewone huisbarometer. Dit is een bijna luchtledige, metalen doos met
een gegolfd, zeer veerkrachtig deksel. Vermindert de druk van de
buitenlucht, dan beweegt het deksel naar buiten. Ook deze beweging
wordt overgebracht op het schakelmechanisme van de zender.
De allerlaatste tijd wordt ook de hypsometer als drukmeter in radiosondes gebruikt. Hierbij maakt men gebruik van het kookpunt van
een vloeistof ter bepaling van de druk. De kooktemperatuur wordt
dan bepaald met een weerstandsthermometer als boven is genoemd.
Als hygrometer wordt een dierlijk haar of vlies gebruikt, waarvan de
lengte afhangt van de vochtigheid. De lengteveranderiiig, veroorzaakt
door verandering van de vochtigheidstoestand van de omringende
lucht, brengt ook het schakelmechanisme van de zender in werking.
3. De zender
De zenders van de thans gebruikelijke radiosondes werken met di
verse frequenties. De officieel aangewezen frequenties bedragen onge
veer 28 en 400 MHz. Het schema van de oscillator neemt men zo
eenvoudig mogelijk; in de regel een triode met direct verhitte kathode
in Hartley-schakeling (fig. 2). De antenne is direct met de afgestemde
oscillatorkring verbonden of er inductief mee gekoppeld. De stand
van de drie instrumenten (thermometer, barometer en hygrometer)
moet worden omgezet in een modulatie van de zender. Voor deze
modulatie worden soms een of twee buizen
gebruikt.
De voeding van de buizen vereist bijzon
dere aandacht. De voedingsbron moet, evenals
“S
o
de overige apparatuur, zo licht mogelijk zijn,
en in staat zijn, gedurende 1 a i1/2 uur het
benodigde vermogen te leveren voor de voe
ding van de gloeidraden en van de anodecircuits der buizen, zonder dat de spanning
I
W—~\'
hierbij zoveel daalt, dat een ontoelaatbare
Fig. 2.
frequentieverandering optreedt. Verder moet
Schakeling van een zen de voedingsbron bestand zijn tegen lage tem
der voor een radiosonde. peraturen; in de hoge luchtlagen is een tem
peratuur van — 50 °C en lager geen zeld
zaamheid. Soms gebruikt men droge batterijen, soms kleine accubatterijen. De anodespanning der buizen wordt geleverd door een batterij
van bv. 60 V of door een batterij met lagere spanning en een trilleromvormer. Het totale vereiste vermogen bedraagt enkele watts.

Y
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4. De modulatie
De stand van de drie meteorologische instrumenten moet worden
omgezet in een modulatie van de uitgezonden draaggolf, zodanig, dat
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de waarnemer, die de signalen ontvangt, hieruit op ieder ogenblik of
althans op een voldoend aantal snel op elkaar volgende tijdstippen de
stand van de instrumenten kan afleiden. Deze modulatie kan op vele
verschillende wijzen geschieden. De voornaamste gebruikelijke me
thoden willen we nu achtereenvolgens beschouwen.
a. Modulatie met morse
tekens
D
De eerste radiosonde
is in 1928 geconstrueerd
door P. Moltchanoff. Ge
durende de volgende 10
jaren zijn in verschillende
landen radiosondes ge
maakt, die vrijwel alle
werkten volgens hetzelfde
principe.
Ieder der meteorologi
sche instrumenten is voor
zien van een contactarm,
die over een rij contacten
kan lopen (fig. 3). Deze
contacten zijn verbonden
met de contacten van een
schakelwals. Ook de anodevoedingsleidingen van
de oscillatorbuis zijn ver
B
bonden met contacten van
deze schakelwals. Deze
schakelwals wordt aange
dreven door een windmolentje, in beweging ge
bracht door de lucht als
Fig. 3.
de sonde zich naar boven Gedeelte van een schakelinrichting
voor een
beweegt, door een kleine
radiosonde, werkend met morsetekens.
electromotor, aangedre A. thermometer; B. contactarm; C. uitgeslagen
schakelwals; D. zender.
ven door de voedingsbatterij, of door een uurwerk
met veer. Het aantal omwentelingen van de schakelwals is gewoon
lijk van de orde van één per secunde. Op de schakelwals zijn contact stukken aangebracht, zodanig, dat de oscillatorbuis op bepaalde tijden
anodespanning verkrijgt bij bepaalde standen van de schakelwals,
afhankelijk van de stand van de contactarmen der instrumenten. De
schakeling is zo gemaakt, dat bij iedere omwenteling van de schakel
wals een of meer morsetekens worden uitgezonden, die telkens
achtereenvolgens de temperatuur, de luchtdruk en de vochtigheid aanduiden. Hiervoor kiest men natuurlijk die letters, die in het morseschrift
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de eenvoudigste gedaante hebben (bv. a, e, i, n). De waarnemer, die
deze tekens ontvangt, kan hieruit de stand van de meteorologische
instrumenten afleiden*
Daar het aantal schakelmogelijkheden op de schakelwals beperkt is,
is bv. het gehele te bestrijken temperatuurgebied in een aantal inter
vallen verdeeld. Na iedere halve graad
maakt de met de thermometer verbon
den contactarm een verbinding met
een volgend contact en wordt een an
der letterteken uitgezonden. Is op deze
wijze het eerste temperatuurinterval
doorlopen, dan worden in het tweede
interval dezelfde lettertekens uitgezon
den in dezelfde volgorde. De waarnemer
is dus verplicht voortdurend nauwgezet
te blijven waarnemen; om de tempera
tuur te bepalen moet hij de doorlopen
intervallen tellen. Zou hij dit niet doen,
Fig. 4. Schakelinrichting voor dan zou hij wel eens een geheel interval
een radiosonde volgens het
mis kunnen zijn. Voor de tekens, die
Olland-principe.
de luchtdruk en de vochtigheid aan
geven, en die op een bepaalde, aan de
waarnemer bekende wijze tussen de tekens, die de temperatuur aan
geven, worden ingelast, geldt hetzelfde.
Een bezwaar van de aangegeven methode is, dat de waarnemer
practisch geen der uitgezonden tekens mag missen. Een ander be
zwaar is de zeer discontinue meting, wat vooral wat de temperatuur
betreft ernstig is. Over een betrekkelijk kleine afstand kunnen de
temperatuur en de vochtigheid soms veel veranderen; de luchtdruk
verandert in het algemeen meer geleidelijk. De vereiste contactdruk
bij het schakelmechanisme is vrij groot voor de gevoelige meteoro
logische instrumenten, waardoor soms miswijzingen optreden.
Radiosondes, waarin deze methode van modulatie wordt toegepast,
worden nog slechts weinig gebruikt. Wel heeft men de schakelwalstechniek sterk verfijnd. In ons land is voor de oorlog een radiosonde
volgens het bovenbeschreven principe korte tijd in gebruik geweest \
b. De tijdsintervallen tussen de uitgezonden signalen geven de stand der
instrumenten aan (Olland-principe)
De methode van signalering, die we nu zullen beschouwen, berust
op het zg. Olland-principe. Onze landgenoot Olland gebruikte deze
methode in 1875 om meteorologische instrumenten op afstand af te
lezen en te registreren. Een contactarm OM (fig. 4), die om het punt
0 met eenparige snelheid over een cirkelomtrek draait, draagt aan het
1 J. L. van Soest, Tijdschr. v, h. Ned. Radiogenootschap, VIII (1940) 305—313.
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eind een contact M. Op de cirkelomtrek zijn enige contacten aangebracht. De contacten y zijn vast en doen dienst als ijkcontacten om
eventueel niet gelijkmatig draaien van OM te kunnen corrigeren. De
plaats der contacten P, T en V is variabel en wordt bepaald door de
stand der drie meteorologische instrumenten. Deze contactinrichting
is verbonden met
een zender, zodanig,
♦
dat telkens, als een
contact gesloten is,
hygrometer
1
de anodespanning
barometer
is ingeschakeld en
o
even een signaal
thermometer
wordt uitgezonden.
Men bepaalt nu de
tijdsintervallen tus
sen de signalen;
JJ
deze zijn een maat
$\
voor de stand van de
meetinstrumenten.
c
De draaiende arm
kan weer worden
Cl
C2
aangedreven door
0,0025>jF
een windmolentje,
±
een electromotortje
X
of een. uurwerk.
60 V
2-4 V
* +
De zender kan
zeer eenvoudig zijn
Fig. 5. Radiosonde volgens Vaisala.
(fig. 2). Aan de con
stantheid der fre
quentie worden geen hoge eisen gesteld, zodat temperatuurs- en
spanningsvariaties geen ernstige moeilijkheden opleveren. Op de ontvangplaats kunnen de signalen gemakkelijk worden geregistreerd. De
electrische inrichting en werking van een radiosonde volgens dit prin
cipe is dus eenvoudig; aan de mechanische uitvoering worden echter
hoge, soms moeilijk vervulbare eisen gesteld.

©n

c. De frequentie der uitgezonden signalen geeft de stand der instrumenten aan
De radiosonde, door de Fin Vaisala in 1931 geconstrueerd, is in
fig. 5 in principe aangegeven. Deze werkt goed en is vrij goedkoop,
zodat dit type nog steeds wordt gebruikt. Een roterende schakelaar S,
door een windmolentje bewogen, schakelt beurtelings een der vijf aan
wezige condensatoren in de oscillatorkring. Van deze vijf condensa
toren zijn er twee vast en drie variabel. Deze laatste worden ieder door
een der meteorologische instrumenten beïnvloed. De frequentie en
dus ook de golflengte der uitgezonden signalen verandert dus vijfmaal
per omwenteling van de schakelaar en is dus afhankelijk van de stand
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der instrumenten. De waarnemer volgt nu de frequentie van de sig
nalen met de afstemcondensator van de ontvanger. Met deze conden
sator is een registreerinrichting verbonden.
Door de golflengte X van het signaal, dat bv. door de thermometer
wordt beïnvloed, te vergelijken met de golflengten X1 en X2, die op
treden, als de schakelaar S met de vaste condensatoren C2 of C2 is
verbonden, heeft een langzame verandering van de frequentie van de
oscillator, ten gevolge van temperatuurveranderingen, uitputting der
batterijen enz., vrijwel geen invloed op de uitkomsten der waar
nemingen. Noemen we de zelfinductie van de oscillatorkring L, de
capaciteiten van de beide vaste condensatoren C1 en C2, de capaciteit,
die bv. door de thermometer wordt beïnvloed, C en de overige capaci
teiten van de oscillatorkring C0 (buiscapaciteiten, bedradingscapaciteit
enz.), dan is
X2 = 4 7t2 c2 L (C + C0);
Xj2 = 4 n2c2 L (Cj + C0);
V = 4 7i2 c2 L (C2 -j- C0).
(c is de lichtsnelheid). Hieruit volgt:
X2 — X2
Cx — C
Xi2 — X22~ Cx — C2

y>

dus y is onafhankelijk van Cp en L en dus ook van de langzame variaties,
die daarin optreden. Gebruikt men in de ontvanger een afstemconden
sator met cirkelvormige platen, voorzien van een lineaire schaal, waar
van het aantal afgelezen schaaldelen n, resp.
en n2 bedraagt, dan is
Cx — C
y = ~rr

Ci

C2

ny — n
Hi

n2

Men leest n, nx en n2 af en kan dan, daar C1 en C2 bekend zijn, C
berekenen.
Een bezwaar van deze radiosonde is de grote breedte van de in
beslag genomen frequentieband, hetgeen officieel niet is toegestaan.
d. Het uitgezonden signaal wordt gemoduleerd door een l.f.-trilling, waar
van de frequentie de stand der instrumenten aangeeft
De zender bevat twee oscillatoren; een, die de hoogfrequente draaggolf levert en een, die het laagfrequente modulerende signaal geeft. De
frequentie van dit laatste signaal hangt af van de stand der meteoro
logische instrumenten. Het probleem is hier, met eenvoudige lichte
hulpmiddelen de frequentie van het laagfrequente signaal te variëren
in afhankelijkheid van de stand van de meteorologische instrumenten.
Er zijn verschillende uitvoeringsvormen van radiosondes volgens dit
principe in gebruik. Hier volgt eerst een beschrijving van een Engelse,
daarna van een Amerikaanse constructie.
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De Engelse radiosonde
Om de frequentie van de l.f.-oscillator voldoende te laten variëren
kan men niet een kleine variabele condensator gebruiken, zoals bv. bij
de onder 3 beschreven zender. Hier wordt een zelfinductie, die met
een vaste condensator de oscillatorkring
vormt, door de meteorologische instru
A
menten gevarieerd. Fig. 6 geeft een
ijzerkern C aan, met spoelen A, B om
E
de benen. Deze spoelen maken deel
uit van de trillingskring van de l.f.oscillator. Een ijzeren plaatje D bevindt
zich op korte afstand van de benen
van de kern. Het ijzer van dit plaatje
moet zeer goede magnetische eigen
schappen hebben. Men gebruikt hier
voor het zg. mumetaal. De barometer E,
een Vidi-doos, is met dit plaatje verbon
den. Bij verandering van de luchtdruk
Fig. 6. Variabele zelfinductie.
wordt de luchtspleet tussen plaatje en
A, B. spoelen; C. ijzerkern;
D. beweegbaar ijzeren plaatje;
kern gevarieerd, waardoor de zelfinduc
E. Vidi-doos (barometer).
tie van de spoel en daarmee de frequen
tie van de oscillator verandert.
De thermometer, be
staande uit een bime5WF
200000
O
taal, en de hygrometer,
o
0.001 JJ F
cx
6-20>iJJF
gevormd door een dier
B.3
Bi
lijk vlies, beïnvloeden
KTO5N8
7"
ook ieder een dergelijke
:
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De frequentie van
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Een windmolentje ;90v.
drijft een roterende ’2,3V’
schakelaar S aan (fig. 7),
waardoor de drie vari
abele zelfinducties D,
T en V, waarvan de
waarden afhangen van
de druk, de tempera
\
tuur en de vochtigheid,
afwisselend in de os
cillatorkring (Hartleyschakeling met de buis
Fig. 7. Schema van de Engelse radiosonde.
BJ worden geschakeld.
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De door deze l.f.-oscillator opgewekte spanning wordt toegevoerd aan
het rooster van de buis B2, zodat de h.f.-trilling, opgewekt met behulp
van de buis B3, wordt gemoduleerd (anodemodulatie) tot een modulatiediepte van ca 50 %.
In de ontvanger wordt het l.f.-signaal, dat na detectie ontstaat, en
waarvan de frequentie dus ligt tussen 700 en 1000 Hz, toegevoerd aan
een kathodestraaloscillograaf, waarbij de verticale uitwijking wordt ver
oorzaakt door het ontvangen signaal en de spanning voor de horizon
tale uitwijking wordt geleverd door een toongenerator, waarvan de
frequentie zo wordt ingesteld, dat de verkregen Lissajous-figuur stil
staat. Op de schaal van de toongenerator leest men dan de frequentie
af, waaruit de stand van de meteorologische instrumenten volgt.
Deze toongenerator wordt voor, eventueel tijdens en na de meting
geijkt met een vaste frequentie, afkomstig van een stemvorkoscillator
van 1000 Hz.

Men kan ook het van de sonde ontvangen signaal toevoeren aan
een mengbuis, waaraan ook het signaal van 1000 Hz wordt toegevoerd.
De verschilfrequentie, welke ligt tussen o en 300 Hz, wordt dan aan
een frequentiemeter toegevoerd. Hiervoor gebruikt men een frequentiediscriminator (frequentiedetector) (zie Deel 2, hfdst. VI.B), geschikt
voor deze lage frequenties, voorzien van een mA-meter, die in fre
quentie is geijkt. Gebruikt men een registrerende mA-meter, dan
wordt de frequentie automatisch als functie van de tijd opgetekend.
Uit deze grafiek kan dan de stand der instrumenten als functie van de
hoogte worden afgeleid.
De Amerikaanse radiosonde
Bij de Amerikaanse radiosonde geschiedt de modulatie van het uit
gezonden signaal op een andere, wat ongewone wijze, nl. met behulp
van een oscillator met zelfonderbreking (zie Deel 2, hfdst. VII.9). De
hoofdoscillator met de buis Bx (fig. 8) geeft een signaal met een fre
quentie van ca 400 MHz. De hulposcillator met zelfonderbreking, met
de buis B2, werkt op een frequentie van 8 tot 200 Hz, afhankelijk van
de stand der meteorologische instrumenten. Deze laatste frequentie
wordt in hoofdzaak bepaald door de capaciteit C2 en de weerstand,
die zich bevindt tussen het punt A en de kathode. Zowel de thermo
meter als de hygrometer worden gevormd door een variabele weer
stand, terwijl een aan de barometerdoos verbonden arm over een
contactenbaan glijdt en zo voor de omschakeling van de meetelementen
en de vaste ijkweerstanden zorgt. De anodeketen van de buis B2 is
door de condensator C3 verbonden met de oscillator met de buis Bv
Het door deze laatste opgewekte signaal wordt zodoende, op een wel
ongewone en ingewikkelde wijze, gemoduleerd.
Het signaal, dat men na detectie uit de ontvanger verkrijgt, en
waarvan de frequentie tussen 8 en 200 Hz ligt, wordt toegevoerd aan
een frequentiemeter, op overeenkomstige wijze als bij de Engelse radio
sonde.
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Fig. 8. Schema van de Amerikaanse radiosonde.

c
HET METEN VAN HOOGTEWINDEN
1. Met de theodoliet
Het is in de meteorologie noodzakelijk, dikwijls en op regelmatige
tijden gegevens te verkrijgen over de windsnelheid en de windrichting
op grote hoogte. De eenvoudigste wijze om deze snelheid en richting
van de wind te meten is als volgt.
Een met waterstof gevuld ballonnetje wordt losgelaten en gaat,
evenals de onder 2 besproken radio
B
sonde, met een bekende, constante
snelheid omhoog. De hoogte, waarop
de ballon zich op ieder ogenblik be
h
vindt, is dus bekend. Ten gevolge
van de windstromingen beweegt de
ballon zich bovendien in horizontale
d
richting. De ballon wordt gevolgd
A
met een kijker, voorzien van een Fig. 9. Uit de hoogte h van de bal
schaalverdeling, waarop men de hoe lon B en de elevatiehoek a volgt de
horizontale afstand r = h cotg a.
ken af leest, die de as van de kijker
maakt met het horizontale vlak en
die een verticaal vlak door de as van de kijker met een vast aan
genomen verticaal vlak maakt (een zg. theodoliet). De eerstgenoemde
hoek noemt men de elevatie, de andere het azimuth. Uit de bekende
stijgsnelheid en de tijd volgt de hoogte h (fig. 9); de elevatiehoek a
wordt gemeten; de in horizontale richting afgelegde afstand r is gelijk
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aan h cotg a. Uit de verandering van het azimuth volgt de verandering
van de windrichting.
Bij helder weer is het op deze wijze mogelijk, metingen tot boven
25 km hoogte te doen. Doch helder weer komt helaas zelden voor;
een overigens onbetekenende dunne wolk kan de meting doen mis
lukken. Met behulp van de radiotechniek is het echter mogelijk, ook
bij bewolkte hemel hoogtewinden te meten. Hiertoe zijn verschillende
methoden in toepassing gebracht, waarvan we er enkele zullen be
spreken. Bij al deze methoden wordt een ballon opgelaten, waarbij de
plaats van deze ballon, ook als deze onzichtbaar is, met behulp van
radiosignalen wordt bepaald.
2. Met radiopeilingen
De oudste methode is die, waarbij gebruik wordt gemaakt van
radiopeilingen, zoals beschreven in hfdst. I.3. Aan de ballon hangt een
zendertje, dat doorlopend radiogolven uitzendt. Vanuit twee of drie
plaatsen wordt de richting van het zendertje bepaald. De hoogte wordt
bepaald uit de stijgsnelheid van de ballon, of door aan de ballon
tevens een radiosonde als onder 2 beschreven, te bevestigen, die een
barometer bevat om uit de luchtdruk de hoogte af te leiden. Om vol
doend nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen moet de onderlinge
afstand der peilers vrij groot zijn, bv. 20 tot 30 km. Hoewel de me
thode vrij eenvoudig is, zijn de exploitatiekosten van de ver uiteen
gelegen peilstations hoog.
3. Met het faseverschil der
laagfrequente modulatie
Een andere methode is aange
geven door de Zwitsers Lugeon en
Nobile. Hierbij is slechts één peilstation nodig, waar de richting
van en de afstand tot het zendertje
worden bepaald. Het principe van
deze methode is aangegeven in
fig. 10.
Een zender 2 wordt gemodu
leerd met een laagfrequent signaal,
geleverd door de oscillator 1. Aan
de opgelaten ballon hangt een zg.
telesonde 3, bestaande uit een
ontvanger en een zender. De
O
1
ontvanger 3 is afgestemd op de
6
zender 2. Het door de zender 2
Fig. 10. Principe van de meting van uitgezonden gemoduleerde sighoogtewinden volgens Lugeon en Nobile. naai wordt door de ontvanger 3
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ontvangen en gedetecteerd. De zender 3 wordt gemoduleerd met het
l.f.-signaal, dat wordt geleverd door de ontvanger 3. Het door de zender
3 uitgezonden gemoduleerde signaal wordt ontvangen door de ontvanger
4 en gedetecteerd. Het signaal, uitgezonden door de zender 2, wordt
ook ontvangen en gedetecteerd door de ontvanger 5. De l.f.-signalen,
afkomstig van de ontvangers 4 en 5, vertonen een faseverschil, even
redig met de afstand van de ballon tot de waarnemingsplaats.
Het door de zender 2 uitgezonden gemoduleerde signaal stellen we
voor door a (1 -j- ml cos p t) cos o)xt. Het signaal, door de zender 3
uitgezonden, heeft een andere draaggolffrequentie, co2, doch dezelfde
modulatiefrequentie p en kan worden voorgesteld door
waarbij
van de
leggen.
(d.i. de

b {i + 77l2 cos P (* + T)} cos w2 (* + T)>
r de tijd voorstelt, die het signaal nodig heeft om de weg
zender 2 naar de ballon en terug naar de ontvanger 4 af te
Noemen we de snelheid, waarmee de golf zich voortplant, c
lichtsnelheid, nl. 3 X io8 m/sec) en de afstand van de ballon

tot de plaats van waarneming D, dan is r =

2D

. Het faseverschil

der beide l.f.-signalen is:
D
2D
(p = PT = P — radialen = 2 X 360 — ƒ graden,

(1)

waarbij ƒ =-— de modulatiefrequentie is.
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Dit faseverschil wordt bepaald met de kathodestraaloscillograaf 6,
De fasen der laagfrequente signalen worden bij het begin der meting,
dat wil zeggen bij het loslaten van de ballon, met de faseregelaars 7
en 8 zo ingesteld, dat op de oscillograaf een rechte lijn verschijnt, dus
de signalen op de afbuigplaten in fase zijn. Tijdens de meting wordt
een van de faseregelaars steeds bij geregeld, zodanig, dat het beeld op
de oscillograaf een rechte lijn blijft. Op deze faseregelaar leest men de
hoek (p af, waaruit met behulp van (1) de afstand D kan worden bepaald.
Bij het door Lugeon en Nobile geconstrueerde apparaat is de fre
quentie van de zender 2: 30 MHz; die van de zender 3: 100 MHz,
en de modulatiefrequentie ƒ = 6000 Hz. Het faseverschil is dan 14,4°
per km; per graad faseverschil is de afstand D = 69,4 m. Als de fase
360° is gedraaid, is de ballon juist 25 km verwijderd. De faseregelaar
kan tot op 0,5° nauwkeurig worden ingesteld; dit betekent, dat de
fout in de gemeten afstand D hoogstens 34,7 m bedraagt. Deze nauw
keurigheid is voor de practijk ruim voldoende.
De ballon draagt tevens een radiosonde; uit de waarnemingen hier
mee wordt de hoogte van de ballon bepaald. Het azimuth van de
ballon wordt met een peilontvanger gemeten.
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4* Met automatisch draaiende reflector
Een van de modernste methoden voor het meten van hoogtewinden
wordt toegepast in het Amerikaanse apparaat AN/CRD-i, waarvan
fig. ii de constructie schematisch aangeeft.
aftast motor

commu tator

A
T

ontvanger

30 Hz
bandfilter

a.s.r met
af stem indicatie

afvlakken
en
versterken

filter

azlmuth
stuurverst

filter

elevatie stuurverst.

afvlakken
en
versterken

azimuth
stuurmotor

elevatiestuurmotor

kathodestr.
oscilloscoop

Fig. ii. Samenstelling van het Amerikaanse apparaat AN/CRD-i voor het
—
meten van hoogtewinden.
Aan de ballon is een zendertje bevestigd, dat doorlopend een onge
moduleerd signaal uitzendt met een golflengte van ca 17 cm (fre
quentie 1725 MHz). Dit signaal wordt ontvangen door een dipoolantenne, geplaatst in het brandpunt van een reflector Rj (fig. 11), die
de vorm heeft van een omwentelingsparaboloïde (zie Deel 4b, hfdst. V.i).
Het stralingsdiagram van deze antenne heeft een openingshoek van
ca 8°. Tussen de dipoolantenne en genoemde reflector bevindt zich
een tweede, kleinere reflector R2, die zo is geplaatst, dat door de
samenwerking van beide reflectors de hartlijn van het stralingsdiagram
een hoek van 30 maakt met de hartlijn van de eerstgenoemde reflector Rr
De kleine reflector R2 wordt door een motor Mx rondgedraaid met
een snelheid van ongeveer 30 omwentelingen per secunde, zodat de
hartlijn van het stralingsdiagram een kegelmantel beschrijft.
Het stelsel, bestaande uit de reflector Rx en de reflector R2 kan in
zijn geheel worden gedraaid door de motoren M2 en M3, waarbij M2
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het azimuth en M3 de elevatie van het stralingsdiagram beïnvloedt.
De schakeling van de ontvanger met toebehoren is zodanig, dat de as
van de reflector Rx automatisch gericht blijft naar de opstijgende
ballon met zender. We onderstellen, dat de ontvangantenne ongeveer
naar de zender is gericht, zodat een signaal aan de ontvanger wordt
ongeveer 30 omwentelingen
toegevoerd. Doordat de aftastmotor
per secunde maakt, is de amplitude van het aan de ontvanger toe
gevoerde signaal met 30 Hz gemoduleerd. De modulatiediepte hangt
af van de hoek, die de as van de reflector Rx maakt met de richting
naar de ballon. Is deze hoek nul, dan is ook de modulatiediepte nul.
De ontvanger levert dus een laagfrequent signaal met een frequentie
van 30 Hz. Dit signaal wordt geleid door een filter, dat de hogere
harmonischen, in het bijzonder de component met een frequentie van
60 Hz, onderdrukt. Vervolgens wordt het signaal toegevoerd aan een
commutator, die op de as van de aftastmotor is gemonteerd. Deze
commutator is zo ingericht, dat twee pulserende gelijkspanningen
worden verkregen. De gemiddelde waarde van de ene gelijkspanning
is vrijwel evenredig met het verschil in azimuth, die van de andere
met het verschil in elevatie tussen de as van de reflector en de richting
naar de ballon. De polariteit van deze gelijkspanningen hangt af van
de zin, waarin azimuth en elevatie verschillen. Beide signalen passeren
afvlakfilters en versterkers en besturen daarna de motoren M2 en M3,
waarmee de reflector Rj wordt gedraaid totdat zijn as in de richting
van de ballon wijst. Dan is de modulatiediepte van het aan de ont
vanger toegevoerde signaal nul geworden, evenals de door de commu
tator geleverde spanningen, zodat de motoren M2 en M3 tot stilstand
komen. Op deze wijze wordt bereikt, dat de as van de reflector Rj
steeds automatisch naar de ballon blijft gericht.
Voor verdere bijzonderheden over deze meetmethode zij verwezen
naar de literatuur \
5. Met radar
Op overeenkomstige wijze als vliegtuigen worden opgespoord met
behulp van radar (zie Deel 6b) kunnen hoogtewinden worden gemeten.
Een ballon, die geen zender of ontvanger draagt, doch voorzien is
van een scherm, dat de radiogolven reflecteert, wordt opgelaten en
met een radarapparaat gevolgd.
Een voordeel van deze methode is, dat azimuth, elevatie en afstand
tot de ballon kunnen worden gemeten, zodat een afzonderlijke hoogte
meting langs andere weg, die óf omslachtig óf minder nauwkeurig is,
niet nodig is.
De reflector, die aan de ballon is bevestigd, is veel kleiner dan een
vliegtuig, zodat het nodig is, een radarzender van vrij groot vermogen
te gebruiken. De beste resultaten worden bereikt met een golflengte
van 3 tot 10 cm. De afmetingen van de reflector moeten groot zijn
1 R. A. Kirkman and J. M. Le Bedda, Journal of Meteorology 5 (1948) 28—38.
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ten opzichte van de golflengte. Een veel gebruikte reflector is de zg.
corner reflector, waarvan fig. 12 een afbeelding geeft. De grootste af
meting hiervan is ongeveer 1 m. Ook gebruikt men wel als reflector
een elastisch gemetalliseerd nylonnet, dat over de ballon wordt ge
spannen.

Fig. 12. Een zg. corner reflector, in gebruik bij het
meten van hoogtewinden met behulp van radar.
Met een moderne radarapparatuur is het mogelijk, de ballon te
volgen van 500 m tot meer dan 50 km afstand met een nauwkeurig
heid van 10 m. Azimuth en elevatie worden met een nauwkeurigheid
van o,i° gemeten.

III. VERGELIJKING VAN
AMPLITUDE MODULATIE
MET FREQUENTIEMODULATIE
VOOR RADIO-OMROEP

1. Inleiding
In Deel 2, hfdst. II, hebben we gezien, dat het, voor het per radio
overbrengen van laagfrequente signalen, bv. muziek of spraak, zoals
bij de radio-omroep het geval is, modulatie van een hoogfrequente
trilling, draaggolf genoemd, door dit laagfrequente signaal nodig is.
Op deze wijze ontstaan hoogfrequente trillingen, die voor radiooverdracht geschikt zijn en waaruit in de ontvanger het oorspronke
lijke laagfrequente signaal weer wordt te voorschijn gehaald.
Bij de radio-omroep heeft men zich tot voor kort vrijwel uitsluitend
bediend van amplitudemodulatie. In 1936 vestigde Armstrong echter de
aandacht op de voordelen, die de toepassing van frequentiemodulatie
bij de radio-omroep kan bieden. Sindsdien wordt deze laatste modulatiemethode dan ook wel toegepast, doch alleen bij golflengten korter
dan ongeveer 10 m (dat wil zeggen frequenties boven 30 MHz). Andere
modulatiemethoden, zoals impulsmodulatie (zie Deel 2, hfdst. II),
vinden voor omroep geen toepassing, daar de ontvangers hierbij inge
wikkelder en dus kostbaarder zouden worden, terwijl daar voor om-^
roep geen belangrijke voordelen boven de andere modulatiemethoden
aan verbonden zijn.
We willen nu amplitudemodulatie en frequentiemodulatie onderling
vergelijken met het oog op de toepassing bij radio-omroep en daarbij
in het bijzonder de voor- en nadelen van elk van hen nagaan en tegen
elkaar afwegen1.
Hoewel amplitude- en frequentiemodulatie beide de mogelijkheid
bieden een onvervormde ontvangst van goede kwaliteit te verkrijgen,
mits zender en ontvanger, inclusief microfoon en luidspreker, aan hoge
eisen voldoen, gedragen zij zich geheel verschillend ten opzichte van
storingen; met frequentiemodulatie kan in bepaalde gevallen een veel
lager niveau der storingen worden verkregen. We zetten hier uiteen,
onder welke omstandigheden dit voordeel kan worden gerealiseerd en
op welke wijzen het in de kwaliteit der ontvangst tot zijn recht komt.
Daarbij moeten we naar de aard van het optreden der storingen twee
gevallen onderscheiden. Gedurende de modulatie van het gewenste sig
naal worden de storingen voor een groot gedeelte gemaskeerd door
1 Zie hiervoor ook: Philips Technisch Tijdschrift VIII (1946) 42 en 89, waar
aan een gedeelte der volgende beschouwingen is ontleend.
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het gewenste geluid; gedurende een pauze in de modulatie zijn de storende
geluiden in het algemeen het meest hinderlijk. We zullen daarom in
de eerste plaats nagaan, welke hoorbare storingen optreden, wanneer
aan een amplitudemodulatie- resp. frequentiemodulatie-ontvanger, be
halve de ongemoduleerde sinusvormige draaggolf, als eenvoudigste
geval nog een sinusvormige storing wordt toegevoegd. Daarna be
spreken wij de gevolgen van een dergelijke storing, indien de draag
golf wel gemoduleerd is. Tenslotte behandelen we nog de invloed, die
de storingen ten gevolge van ruis en door atmosferische invloeden,
electrische apparaten en andere zenders op de ontvangst hebben.
2. Een sinusvormige storing met kleine amplitude en de
gewenste modulatie zijn beurtelings aanwezig
Wij willen dus eerst nagaan, wat de invloed is van een sinusvormige
storing, die wordt toegevoegd aan de draaggolf op een ogenblik, dat
deze niet is gemoduleerd. Eenvoudigheidshalve beperken we ons voor
lopig tot het geval, dat de amplitude van de storing klein is ten op
zichte van de amplitude van de draaggolf, bv. kleiner dan 1/10.
In fig. i hebben we zowel de ongemoduleerde draaggolf a en de
sinusvormige storing b als hun som c uitgezet als functie van de
tijd. Uit deze figuur blijkt, dat de amplitude van de resulterende
trilling c niet constant is, doch verandert met de frequentie, gelijk

Fig. i. a. Spanning van een ongemoduleerde draaggolf; b. sinusvormige
stoorspanning; c. de som dezer beide spanningen. De stippellijn duidt
het verloop van de amplitude van de spanning c aan.
aan het verschil der frequenties van de beide trillingen a en b. Ook
de plaatsen der nuldoorgangen zijn veranderd, zodat hun afstanden
niet meer onderling gelijk zijn. Door de storing verkrijgt de be
schouwde draaggolf dus zowel een amplitudemodulatie als een frequentiemodulatie. De amplitudemodulatie heeft een diepte, die gelijk
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is aan de verhouding van de amplitude van de storing b tot die van
de ongemoduleerde draaggolf a.
Teneinde de zwaai van de frequentiemodulatie te bepalen zijn in
fig. 2 de verschillende trillingen in een vectordiagram uitgezet. De
ongemoduleerde draaggolf a, waarvan we de amplitude gelijk aan i
onderstellen en die dus voorge
steld kan worden door sin co01, is
aangeduid door de stilstaande
vector OP. De storing b, die
voorgesteld kan worden door
s sin (cü0 + qs) t, waarbij s« i en qs
het verschil is der hoekfrequenties
van draaggolf en storing, is aan
geduid door de vector PQ. Deze
laatste vector heeft de lengte s
en draait om het punt P met een
hoeksnelheid qs. Het eindpunt van
deze vector beschrijft dus een
cirkel met een straal s en middel
punt P. De resulterende trilling c
wordt nu voorgesteld door de
heen en weer gaande vector OQ,
o
waarvan het beginpunt O op zijn
Fig. 2. Vectordiagram voor de
plaats blijft, doch waarvan het
trillingen van fig. i.
eindpunt Q de juist genoemde
cirkel beschrijft. Hieruit blijkt
nogmaals, dat de amplitude van de resulterende trilling varieert tussen
i — s en i -f* s, dus dat de storing een amplitudemodulatie veroor
zaakt met een modulatiediepte s. De momentele hoekfrequentie van
de resulterende trilling is gelijk aan de momentele hoeksnelheid van
de lijn OQ ten opzichte van de tijdlijn OA, die met een hoeksnelheid
cü0 om O roteert. Om deze hoeksnelheid te vinden, bepalen we eerst
de hoek <p tussen OP en OQ. Daartoe laten we uit Q de loodlijn QR
neer op OP. De hoek a tussen PQ en PR is qs t, zodat QR = s sin qs U
Daar we s << i hebben ondersteld, verschilt OQ niet veel van i, en
is dus bij benadering sin cp = QR/OQ = s sin qs U Daar in ons geval
de hoek (p toch steeds klein blijft, mogen we sin cp = <p stellen, zodat
cp = s sin qs t. De hoeksnelheid van OQ is dcpldt = s qs cos q$ t; ten
opzichte van de tijdlijn OA, die met een hoeksnelheid coQ draait, is de
momentele hoeksnelheid van OQ en dus ook de momentele frequentie
van de resulterende trilling c: com = ojq -f- s qs cos qs U De frequentiezwaai, door deze storing veroorzaakt, is derhalve s qSf het product van
de verhouding s tussen de amplituden van de storing en de draag
golf, en het frequentieverschil qs dezer beide trillingen.
Nu willen wij nagaan, hoe de ontvanger reageert op een trilling
van de zo juist besproken vorm. Het menselijk oor kan slechts
van een beperkt frequentiegebied geluidsindrukken waarnemen; de
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gehoorgrens ligt bij ongeveer 15 000 Hz. De aan deze gehoorgrens be
antwoordende hoekfrequentie, die dus 2 n x 15000 bedraagt, noemen
we ga. Eenvoudigheidshalve willen we onderstellen, dat het frequentie
spectrum door het laagfrequente gedeelte van de ontvanger, de luid
spreker en het oor bij deze frequentie qa scherp wordt afgesneden 1,
zodat hogere frequenties niet,
lagere frequenties daarentegen
onverzwakt worden gehoord.
In een amplitudemodulatieontvanger levert de detector een
laagfrequente trilling met een
frequentie, gelijk aan het ver
schil qs der frequenties van de
beide trillingen a en b, en een
amplitude, evenredig met de
amplitude s van de storende
trilling b. Deze wordt na ver
sterking door de luidspreker
hoorbaar gemaakt. De frequentiemodulatie, die de draaggolf door de kleine sinusvor
Fig. 3. Karakteristiek van een
mige storing heeft verkregen, is
frequentiedetector.
zonder invloed op dit detectieproces; alleen de door de storing veroorzaakte amplitudemodulatie
doet zijn invloed gelden op dezelfde wijze als een gewenste amplitude
modulatie. Is de draaggolf a sinusvormig in amplitude gemoduleerd
met een modulatiediepte m, dan is het laagfrequente gedetecteerde ge
wenste signaal evenredig met m. Bij maximale modulatie is m = 1.
De verhouding van de amplitude van de storing tot de maximale am
plitude van het gewenste signaal is dus bij de luidspreker dezelfde als
aan de ingangsklemmen van de ontvanger (indien tenminste het ver
schil qs der frequenties van de storende trilling en van de draaggolf
niet groter is dan qa; bij een groter frequentieverschil zijn de storende
trillingen niet te horen).
In een frequentiemodulatie-ontvanger is dit echter anders. Daar zet
de frequentiedetector een in frequentie gemoduleerde trilling om in
een trilling, die bovendien amplitudemodulatie bevat (zie Deel 2,
hfdst. VLB).
We onderstellen voorlopig een enkelvoudige frequentiedetector,
waarvan de lijn AB in fig. 3 het verband tussen de geleverde hoog
frequente spanning en de frequentie aangeeft.
Bij een frequentiezwaai s qs wordt de amplitudemodulatiediepte
s qslqv terwijl de frequentie dezer modulatie qs bedraagt. De be
schouwde trilling c bevat echter bovendien amplitudemodulatie met
1 Voor zo ver het geen verwarring geeft, spreken wij voor het gemak steeds
van frequentie, ook wanneer hoekfrequentie is bedoeld.
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een modulatiediepte s en dezelfde frequentie qs, De momentele ampli
tude van de trilling, die de frequentiedetector levert, is evenredig met
de momentele amplitude van de toegevoerde trilling. De amplitudemodulatie van de trilling c heeft dus ook invloed op de amplitudemodulatie van de trilling, die de frequentiedetector levert. De span
ning, die de frequentiedetector levert, wordt als functie van de mo
mentele frequentie nu niet voorgesteld door het rechte gedeelte AB
van de karakteristiek (fig. 3), maar door de lijn CD of de lijn EF,
naar gelang de frequentie van de storende trilling b lager of hoger is
dan de frequentie van de draaggolf a, zoals men kan afleiden uit het
vectordiagram van fig. 2. De resulterende modulatiediepte van de
spanning, die de frequentiedetector levert, is s (1 ± <Zs/<7i)* Het blijkt
derhalve in dit eenvoudige geval nog geoorloofd te zijn de storingen s,
resp. s <7sA?i> die door de amplitude- resp. frequentiemodulatie ieder
voor zich alléén zouden worden veroorzaakt, zonder meer op te tellen
of af te trekken, hetgeen in het algemeen niet geoorloofd is, zoals wij
verderop nog nader zullen bespreken.
Teneinde het grote voordeel van frequentiemodulatie, nl. de kleine
invloed van storingen, te verkrijgen, dient, zoals verderop zal blijken,
de maximale frequentiezwaai qx >> qz te zijn: qslqx is dus steeds kleiner
dan 1. De eerste term in s (1 ± 9s/<7i)> veroorzaakt door de amplitudemodulatie, die de draaggolf verkregen heeft door de storing, heeft
daarom de grootste invloed. Men kan de storing nu in het algemeen
verminderen door te zorgen, dat deze term niet optreedt. Dit kan
men bereiken, door vóór de frequentiedetector een begrenzer aan te
brengen, die zorgt, dat de amplitude van de trilling, die de frequentie
detector bereikt, constant is; dan blijft alleen de frequentiemodulatie
over, zodat de amplitudemodulatiediepte van de trilling, die de fre
quentiedetector levert, slechts s qsjqx bedraagt. In het vectordiagram
van fig. 2 komt de werking van de begrenzer daardoor tot uiting, dat
de lengte van de vector OQ gereduceerd wordt tot een klein bedrag,
zodat het eindpunt van deze begrensde vector zich beweegt langs de
cirkelboog BC rondom O.
Voor de begrenzing kan men verschillende methoden volgen. De be
langrijkste begrenzerschakelingen zijn beschreven in Deel 3, hfdst. V.6.
Onderstellen we, dat de begrenzer ideaal werkt, dus een in frequentie
gemoduleerde trilling met een constante amplitude levert, dan ont
staat na detectie een laagfrequent signaal, waarvan de amplitude even
redig is met sqs/qv Is bij afwezige storing het signaal sinusvormig
frequentiegemoduleerd met een frequentiezwaai Aco, dan levert de
detector een gewenste laagfrequente trilling, waarvan de amplitude
evenredig is met Aoj/qv
De verhouding van de amplitude der storing gedurende een pauze in
de gewenste modulatie tot de amplitude van het gewenste signaal bij
modulatie met een frequentiezwaai Aco is dus s qs/Aco,
De frequentie van deze storing is qs; zij is dus slechts te horen,
als qs < ga.
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Bij amplitudemodulatie was deze verhouding s. Bij frequentiemodulatie kan de invloed van de storing dus veel kleiner gemaakt worden
dan bij amplitudemodulatie, nl. in de verhouding qsIAco, indien men
de amplitude, of in de verhouding (gs/zlw)2, indien men het vermogen
beschouwt. Dit dient te geschieden door de frequentiezwaai Aco van
de gewenste modulatie veel groter te nemen dan de aan de gehoor
grens beantwoordende modulatiefrequentie ga.
Uit deze beschouwingen kunnen we de conclusie trekken, dat in een
ontvanger voor frequentiemodulatie met begrenzer eenzelfde enkel
voudige sinusvormige storing met kleine amplitude aanleiding geeft
tot een minder hoorbare storing, dan in een ontvanger voor ampli
tudemodulatie het geval is, indien het frequentieverschil van storing en
draaggolf minder is dan ga. Zonder begrenzer kan echter de hoorbare
storing groter zijn dan bij een amplitudemodulatie-ontvanger. Sto
ringen met grotere frequentieverschillen dan ga zijn bij beide modulatiemethoden niet te horen, mits zij niet tegelijk met de gewenste
modulatie optreden.
3. Een sinusvormige storing met kleine amplitude en de
gewenste modulatie zijn gelijktijdig aanwezig
Wij willen nu nagaan, welke hoorbare storing een trilling met kleine
amplitude, waarvan de frequentie weinig afwijkt van die van de te
ontvangen draaggolf, veroorzaakt, wanneer deze golf gemoduleerd is
met een hoorbare frequentie. Ter vergelijking beschouwen we hierbij
eerst het geval, dat het gewenste signaal in amplitude gemoduleerd is,
terwijl onze ontvanger voor in amplitude gemoduleerde signalen is
bestemd. Daarna beschouwen we het geval, dat het gewenste signaal
in frequentie is gemoduleerd, terwijl onze ontvanger voor in fre
quentie gemoduleerde signalen is ingericht. Een sinusvormig in ampli
tude gemoduleerde trilling kan men voorstellen door (1+m sinp t) sin a>Qt;
de storende trilling door s sin (co0 -f qs) t. Bij kleine waarden van s
kan men de som van deze trillingen bij benadering 1 voorstellen door
(1 + rn sin p t + s cos qs t) sin (co0t -f- s sin qs t). De detector in een
amplitudemodulatie-ontvanger geeft practisch als laagfrequente tril
ling: m sin p t + s cos qs t. Men hoort nu de storing, indien qs < q,a;
is Qs > Qa» dan is geen storing te horen. De amplitude van het sto
rende geluid gedeeld door de amplitude van het gewenste geluid is
in dit geval s/m; bij 100 % modulatiediepte van het gewenste signaal
wordt deze verhouding dus s, evenals dit het geval is bij beurtelings
optreden van de storing en het gewenste signaal.
Een sinusvormig in frequentie gemoduleerde trilling kan men
voorstellen door sin (co0t + m cos p t); de storende trilling is weer
1 Strikt genomen is deze benadering alleen toe te laten, zolang s<< 1 — m,
hetgeen betekent, dat de storing s te allen tijde klein moet zijn ten opzichte
van de momentele amplitude van het gewenste signaal; bij grote modulatie
diepte (dat wil zeggen m is ongeveer 1) wordt de formule gecompliceerder.
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s sin (ft)0 + qs) t. Bij kleine waarden van s kan men de som dezer tril
lingen bij benadering voorstellen door
{i + ^ cos (m cos p t—qs t)} sin {co01 + m cos p t — s sin (m cos p t — qs t)}.
We gaan er van uit, dat onze frequentiemodulatie-ontvanger een be
grenzer bevat, hetgeen in de practijk steeds het geval is. Deze redu
ceert de amplitude van de trilling tot een constant bedrag, waardoor
de trilling, die de frequentiedetector bereikt, alleen evenredig is met
sin {co0 t + m cos p t — s sin (m cos p t — qs t)}.
De momentele frequentie hiervan is
com = (o0 — zIcü sinp t + s (qs + Aco sinp t) cos (m cospt — qs t),
waarbij Aco = mp de frequentiezwaai voorstelt. Het laagfrequente
signaal, dat aan de luidspreker wordt toegevoerd, is evenredig met
het verschil van de draaggolffrequentie en de momentele frequentie,
dus met
cüq — com

= Aco sin p t — s (qs 4~ Aco sin p t) cos (m cos pt — qs t).

De eerste term hiervan stelt het gewenste signaal voor; de tweede
term betekent de storing. Deze storing is een trilling, waarvan zowel
de amplitude als de frequentie met de tijd veranderen. De momentele
frequentie van deze storing is qs 4- Aco sin p L Daar de voorafgaande,
selectieve kringen de hogere frequenties niet doorlaten, komen bij de
frequentiedetector slechts zulke waarden van qs in aanmerking, welke
kleiner zijn dan qa, terwijl de maximale waarde van Aco een weinig
kleiner is dan qv De momentele frequentie van de storing in het ge
detecteerde laagfrequente signaal varieert dus tussen nul en qs 4- Aoj.
Doch de snelheid, waarmee deze momentele frequentie varieert, is in
het algemeen niet steeds klein ten opzichte van de momentele fre
quentie zelf; daarom heeft het hier weinig zin van de momentele
frequentie te spreken. De hoorbare storing heeft hier het karakter van
ruis, die in het practisch meest voorkomende geval, nl. als Aco > qz,
slechts gedurende een gedeelte van de laagfrequente periode wordt
gehoord. Wil men, zij het dan met ruwe benadering, gemakshalve toch
van momentele frequentie blijven spreken, dan kan men zeggen, dat
de storing slechts is te horen, als zijn momentele frequentie ligt tussen
nul en qz. Van een berekening van de verhouding van de hoorbare
storing tot het hoorbare, gewenste signaal willen we hier afzien. In de
meeste practische gevallen is echter de verhouding van het vermogen van
de hoorbare storing tot het vermogen van het gewenste hoorbare signaal
bij frequentiemodulatie kleiner dan bij amplitudemodulatie. Daaren
tegen zijn er gevallen, waarin bij frequentiemodulatie wel storing
wordt gehoord, doch bij amplitudemodulatie niet. Bij amplitude
modulatie geven nl. slechts die storende trillingen een hoorbare sto
ring, wier frequenties liggen in het gebied van w0 — ga tot cü0 4- Qa>
terwijl bij frequentiemodulatie dit gebied zich uitstrekt van co0 — qx
tot coq 4- qlt waarbij in de regel qx > qa.
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4. Storingen door ruis
Nadat we in het voorgaande de invloed van een enkele sinusvormige
storing met kleine amplitude hebben toegelicht, willen we nagaan, hoe
de ontvanger reageert op storingen van minder eenvoudige aard, zoals
die in de practijk veelvuldig voorkomen. In de eerste plaats denken
we hier aan storingen door fluctuaties, die worden veroorzaakt door
de thermische electronenbewegingen in weerstanden en door de corpusculaire structuur van de electriciteit (electronen) in de versterkbuizen,
en die als het bekende ruisen worden waargenomen (zie Deel 2,
hfdst. VIII). Dit geruis kan worden opgevat als een trilling, waarin
alle frequenties met gelijke sterkte voorkomen. Evenals in het voor
gaande willen we allereerst het effect van de ruis nagaan tijdens een
pauze in de modulatie van het gewenste signaal. Eenvoudigheidshalve
onderstellen we, dat de ruisbronnen gelocaliseerd zijn aan de ingangsklemmen van de ontvanger, hetgeen steeds geoorloofd is, omdat alle
gevallen van ruis hiertoe zijn te herleiden.
Bekijken we nu in de eerste plaats het geval van een amplitudemodulatie-ontvanger, dan krijgen we daarbij ten gevolge van de gelijk
matig over het gehele frequentiespectrum verdeelde ruis aan de ingangsklemmen een eveneens gelijkmatig over alle hoorbare frequenties ver
deelde ruis in de luidspreker. Het vermogen van de ruis aan de ingangsklemmen van de ontvanger in elk willekeurig frequentiebandje dqs
noemen we s2 dqs, indien het vermogen van de gewenste draaggolf weer
gelijk 1 wordt gesteld. Het vermogen van de ruis in de luidspreker is in
ieder frequentiebandje dqs eveneens gelijk aan s2 dqs, indien het vermogen
van het gedetecteerde gewenste signaal bij 100 % modulatiediepte weer
gelijk aan 1 wordt gesteld. Om het totale effect van de ruis te vinden
moet men dit vermogen integreren over het gehele hoorbare frequentie9a

gebied en dit wordt dus

/ s2 dqs = s2 </a.
o
De verhouding van het vermogen van de ruisstoring tot dat van het gewenste
signaal is dus s2 dqs.
Bij een frequentiemodulatie-ontvanger is het frequentiespectrum van
de ruis, zoals die de luidspreker bereikt, anders dan aan de ingangsklemmen. Bij het beschouwen van één enkele sinusvormige storing
hebben we reeds opgemerkt, dat bij aanwezigheid van een begrenzer
de amplitudemodulatiediepte van de trilling, die de frequentiedetector
levert tijdens een pauze in de modulatie, s qslqx bedraagt. Het vermogen,
dat door deze trilling wordt vertegenwoordigd, is dan evenredig met
s2 (gs/9i)2» Het vermogen van de ruis, zoals deze de luidspreker bereikt,
is in het frequentiebandje van qs tot qs-\-dqs evenredig met s2 (qslq1)2 dqs.
Het vermogen van de ruis in de luidspreker is dan voor het gehele hoor9a

bare frequentiegebied

* 2
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o

q

dqs = x/3 s2
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De amplitude van een gewenst gedetecteerd signaal, veroorzaakt door
een sinusvormig in frequentie gemoduleerde trilling met een frequentiezwaai Aco, is bij dezelfde evenredigheidsfactor Aco/q^, het vermogen is
dus (Acojqj)2. De verhouding van het vermogen van de ruisstoring tot dat
van het gewenste signaal is dus 1/3 s2 qa3l(Aoj)2. Deze verhouding is
bij frequentiemodulcitie T/3 (qJAco)2
maal die bij amplitudemodulatie.
Frequentiemodulatie is in dit op
zicht dus gunstiger dan amplitude
modulatie, als men de frequentiezwaai Aco veel groter neemt dan de
hoogste over te brengen hoorbare
G
C
frequentie qa, evenals dit bij een
enkele sinusvormige storing het
geval bleek te zijn.
Dit resultaat willen we nog toe
A CJ
lichten aan de hand van een figuur.
De amplitude van het laagfrequen- Fig. 4. De amplitude van een storend
te signaal na detectie van een in signaal na detectie als functie van het
frequentie gemoduleerde trilling is frequentieverschil qs tussen gewenst
evenredig met de frequentiezwaai.
OE. eb"j frequentl'emodulatie;
Na detectie is de amplitude van
FG. bij amplitudemodulatie.
de enkele sinusvormige storing, bij
afwezigheid van de modulatie van het gewenste signaal, gedeeld door de
amplitude van het gewenste signaal bij sinusvormige modulatie met
een frequentiezwaai Aco, gelijk aan s qs/Aco. In fig. 4 stelt OA de
amplitude 1 en OB de maximale frequentiezwaai Aco voor van het ge
wenste signaal; BC de amplitude s, zoals die in het voorafgaande werd
gedefinieerd voor een storing door ruis, de lijn OC de amplitude van
de gedetecteerde storing als functie van het frequentieverschil qs
tussen de gewenste draaggolf en het storend signaal bij een frequentiemodulatie-ontvanger. Bij amplitudemodulatie verkrijgen alle hoorbare
ruiscomponenten dezelfde amplitude, nl. OF. Bij frequentiemodulatie
neemt de amplitude lineair toe met toenemende qs; voor qs = o is
deze amplitude nul, voor qs = qa is zij s qJAco = DE in fig. 4. Alleen
die ruiscomponenten, waarvan de frequentie kleiner is dan qa (OD in
fig. 4), dragen bij tot de hoorbare storing. Het vermogen van de storende
ruis in een bepaald frequentiebandje dqs is evenredig met het kwadraat
van de amplitude. Het totale hoorbare ruisvermogen vindt men dus door
de kwadraten der ordinaten in fig. 4 te integreren van nul tot qa.
Voert men deze integratie uit, dan verkrijgt men weer de reeds ge
noemde verhouding 1/3 (qJAco)2 voor het vermogen van de ruis ten op
zichte van dat van het gewenste signaal.
Daar de invloed van de ruis bij frequentiemodulatie klein kan
worden gemaakt door de frequentiezwaai Aco veel groter te kiezen dan
de frequentie qa van het hoorbare gebied, zou men wellicht kunnen
menen, dat men, door Aco steeds maar groter te kiezen, de ruis
6
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onbeperkt zou kunnen verminderen. Dit is echter onjuist, daar men de
frequentiezwaai Aco niet zonder meer boven een bepaalde grens kan
opvoeren. Op deze kwestie zullen we nog nader terugkomen.
In de voorgaande beschouwingen was nog steeds ondersteld, dat in
de ontvanger vóór de frequentiedetector een begrenzer was aange
bracht. Bovendien is de invloed van de ruis slechts nagegaan tijdens
een pauze in de gewenste modulatie. Ontbreekt echter de begrenzer
en zijn gewenste en ongewenste modulatie gelijktijdig aanwezig; dan
vindt men voor de verhouding van het quotiënt van ruisvermogen en
vermogen van het gewenste signaal bij frequentiemodulatie tot dat bij
amplitudemodulatie:

Vs

(*M*) + V2.

De eerste van deze drie termen is dezelfde als we boven reeds hebben
gevonden voor het geval, dat een begrenzer aanwezig is, en is dus
afkomstig van de door de ruis veroorzaakte frequentiemodulatie. De
tweede term is minstens i en stelt de storingsbijdrage voor, veroor
zaakt door de amplitudemodulatie, die de ongemoduleerde draaggolf
verkrijgt ten gevolge van de ruis. De herkomst van de derde term is
niet zo gemakkelijk aan te geven, daar deze slechts voorkomt wanneer
storing en gewenste frequentiemodulatie gelijktijdig aanwezig zijn, zo
dat we deze de wisselwerkingsterm kunnen noemen. Als conclusie
kunnen we hier opmerken, dat het storingsvermogen ten gevolge van ruis
bij frequentiemodulatie zonder begrenzer meer dan j1/2 maal zo groot is
als bij amplitudemodulatie. Is echter een begrenzer aanwezig, dan is
ook tijdens de aanwezigheid der gewenste modulatie bovengenoemde
verhouding dezelfde als tijdens een pauze in de gewenste modulatie,
dus slechts Vs (9a/^CÜ)2, hetgeen bij een voldoend grote waarde van de
frequentiezwaai Aco klein is ten opzichte van i.
Het effect van de begrenzer bestaat dus hierin, dat de tweede term,
die minstens i bedraagt, en de derde, die 1/2 bedraagt, worden ge
ëlimineerd, zodat we alléén de eerste term overhouden. Het is dan dus
geraden, de eerste term zo klein mogelijk te maken, zoals juist werd
besproken. In de practijk is echter een begrenzer nooit geheel ideaal;
er blijft altijd nog wel enige invloed van de amplitudemodulatie over.
Gebruikt men een balansdetectieschakeling (zie Deel 2, hfdst. VLB),
dan wordt, ook indien geen begrenzer aanwezig is, de invloed van de
amplitudemodulatie opgeheven in zoverre, dat de tweede term van de
zo juist besproken uitdrukking verdwijnt, doch de derde term blijft
dan wél over.
Men krijgt het beste resultaat door een begrenzer en een balans
detector tezamen te gébruiken. In dat geval blijkt het experimenteel ge
vonden storingsvermogen inderdaad overeen te komen met de kleine
eerste term van onze uitdrukking.
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5. Storingen met grote amplitude
Tot nu toe is ondersteld, dat de amplitude der storingen ten gevolge
van ruis of andere oorzaken klein was, vergeleken met de amplitude
van het gewenste signaal. Is dit niet het geval, dan is de vermindering
der storing bij frequentiemodulatie ten opzichte van amplitudemodulatie minder groot. Is de amplitude der storing groter dan de ampli
tude van het gewenste signaal, dan wordt niet de storing door het
signaal, maar het signaal door de storing overstemd. Zolang de storing
kleiner is dan ongeveer de helft van het gewenste signaal, geeft fre
quentiemodulatie verbetering ten opzichte van amplitudemodulatie, al
is het dan ook in mindere mate dan overeen zou komen met de daar
voor gegeven uitdrukkingen: (q^Aco)2 voor discrete storingen en
Vs (tfa/Aco)2 voor ruis. Is de gemiddelde amplitude s van de ruis kleiner
dan ongeveer 1/10 van die van het gewenste signaal, dan is de storing
practisch niet groter dan de uitdrukking levert. Kiezen we bv. de
frequentiezwaai Aco = 5 ga, dan is de verhouding van het storingsvermogen bij frequentiemodulatie ten opzichte van dat bij amplitude
modulatie x/75, dus in ons geval de gemiddelde amplitude van de ruis
V^/75 X V10 = V 86 van de amplitude van het gewenste signaal, hetgeen nog een aanvaardbare ontvangst mogelijk maakt. Bij amplitude
modulatie daarentegen is bij ruis met een amplitude gelijk aan 1/10
van de amplitude van het gewenste signaal een genietbare omroepontvangst uitgesloten. Practisch is gebleken, dat een signaalspanning
van ongeveer 10 of 20 /iV op de ingangsklemmen van een goed ge
construeerde frequentiemodulatie-ontvanger voldoende is voor ruis
vrije ontvangst bij afwezigheid van andere storingen, terwijl men bij
amplitudemodulatie hiervoor ongeveer 1000
nodig heeft.
De amplitude der storingen aan de begrenzer geeft in dit opzicht
de doorslag. Deze amplitude hangt af van het door de bandfilters
doorgelaten frequentiegebied; de breedte van dit gebied hangt af van
de maximale frequentiezwaai, waarvoor het ontvangtoestel is gecon
strueerd, want de hoogfrequent- en middenfrequentbandfilters moeten
een frequentieband van tenminste 2 Aco doorlaten. De amplitude van
de ruis is evenredig met de wortel uit de bandbreedte. Hoe groter de
frequentiezwaai Aco, des te groter dus de ruisamplitude aan de be
grenzer. Doch, zoals reeds werd opgemerkt, verdwijnen de karakte
ristieke voordelen van de frequentiemodulatie, indien de ruisamplitude
aan de begrenzer niet meer kleiner is dan ongeveer de helft van de am
plitude van het gewenste signaal. Men kan derhalve de frequentie
zwaai niet zonder gevaar onbeperkt vergroten. Wil men alle frequenties
tot de gehoorgrens, dus tot 15 000 Hz, overbrengen — waartoe dan
ook het laagfrequent gedeelte van de ontvanger inclusief de luidspreker
in staat moet zijn —, dan is de practisch gunstigste waarde voor de
frequentiezwaai ongeveer 75 000 Hz, dus als hoekfrequentie
Aco = 7,n X 75 000.
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6. Atmosferische storingen en storingen door electrische
apparaten
De invloed van deze storingen, die gewoonlijk bestaan uit enige
korte stoten, is wegens hun onregelmatige vorm niet nauwkeurig alge
meen aan te geven. Bij gelijke effectieve waarden zijn de maximale
waarden dezer storingen in de regel groter dan van storingen door
ruis. Bereikt de maximale waarde der storingen het niveau van het
gewenste signaal, dan zal gedurende deze maxima de storing aan
zienlijk zijn, dat wil zeggen niet kleiner dan bij amplitudemodulatie,
terwijl gedurende de tijden, dat de ogenblikswaarde dezer storingen
klein is, weinig of geen hinder hiervan wordt ondervonden. Het ka
rakter dezer storingen is dus bij frequentiemodulatie geheel anders
dan bij amplitudemodulatie en wel zodanig, dat bij niet al te hevige
storingen frequentiemodulatie met een grote frequentiezwaai toch nog
gunstiger is dan amplitudemodulatie.
7. Storingen door andere zenders
Ten opzichte van storingen door andere zenders is frequentie
modulatie in het algemeen minder gevoelig dan amplitudemodulatie.
Een storing door een in amplitude gemoduleerde zender met een fre
quentie, gelegen in het gebied, dat wordt ingenomen door de momen
tele frequentie van een gewenste in frequentie gemoduleerde zender,
wordt op dezelfde wijze merkbaar als een enkelvoudige sinusvormige
storing. Is dus het storende signaal veel kleiner dan het gewenste
signaal, dan zal men weinig hinder ervan ondervinden. Een in fre
quentie gemoduleerde storende zender, die in de ontvanger een kleinere
spanning geeft dan de gewenste zender en waarvan het frequentiegebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met dat van de gewenste in
frequentie gemoduleerde zender, zal eveneens weinig storing geven.
Ten eerste om dezelfde reden als bij andere storingen, en ten tweede,
omdat er in eerste benadering alleen dan een storing is te horen, in
dien het verschil der momentele frequenties van beide zenders in het
hoorbare gebied ligt, hetgeen slechts gedurende een gedeelte van de
tijd het geval zal zijn, vooral als de frequentiezwaai groot is. Is het sto
rende in frequentie gemoduleerde signaal echter niet veel kleiner dan
het gewenste in frequentie gemoduleerde signaal, dan is het voor
storingsvrije ontvangst noodzakelijk, dat de gebieden van de momen
tele frequenties der beide zenders niet ten dele over elkaar heenvallen. De frequentie-afstand der draaggolven moet dus in dit geval
minstens tweemaal de frequentiezwaai bedragen. In Deel 7b, hfdst. VI
zijn practische meetresultaten aangegeven.
8. Conclusies
Het voordeel van frequentiemodulatie boven amplitudemodulatie
voor de radio-omroep bestaat in hoofdzaak uit de mogelijkheid minder
last van ruis en andere storingen te hebben. Hiertoe is het.nodig, dat
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in de ontvanger een amplitudebegrenzer is aangebracht; bovendien is
een balansdetector gewenst. De frequentiezwaai moet aanmerkelijk groter
zijn dan de hoogste over te brengen modulatiefrequentie. Een gunstige
practische waarde voor de frequentiezwaai bij omroep is 75 000 Hz.
Hierbij hangt het in het frequentiespectrum ingenomen gebied vrijwel
niet af van de modulatiefrequentie. Men kan dus het audiofrequente
gebied uitbreiden tot de gehoorgrens (15 000 Hz) zonder dat het ge
bied, dat in het frequentiespectrum wordt ingenomen, wordt vergroot,
waardoor de kwaliteit van de ontvangst tot het uiterste kan worden op
gevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk, dat zowel zender (van micro
foon tot antenne) als ontvanger (van antenne tot en met luidspreker)
hierop zijn berekend. Zal echter deze uitbreiding van het frequentiegebied inderdaad kwaliteitsverbetering geven, dan is het bovendien ver
eist, dat de vervorming in zender en ontvanger bijzonder klein is. Juist
door het afwezig zijn van ruis en andere storende geluiden valt ver
vorming des te meer op.
Bij de radio-omroep met amplitudemodulatie is het gebruikelijk de
grote intensiteitsverschillen, die voor een genietbare weergave van mu
ziek onontbeerlijk zijn, te verminderen, o.a. om de zachte passages
niet te laten verdrinken in de ruis. Bij frequentiemodulatie is dit echter
niet nodig, daar in vrijwel het gehele gebied, waar de zender storings
vrij is te ontvangen, ook tijdens de zachtste passages geen ruis is te
horen. Met frequentiemodulatie heeft dus de omroep het in de hand,
een muziekweergave mogelijk te maken, waarbij de dynamiek geen
geweld wordt aangedaan. Wegens de grote frequentiezwaai is fre
quentiemodulatie op de beschreven wijze slechts toe te passen voor
zeer korte golven (A < 10 m); voor langere golven verdient dus
amplitudemodulatie de voorkeur. Deze korte golven kunnen slechts
in een beperkt gebied worden ontvangen, daar zij vrijwel niet door
de ionosfeer worden gereflecteerd. Derhalve kan men dezelfde draaggolffrequentie op een afstand van bv. 300 km voor een andere zender
gebruiken. Bovendien zullen twee zenders met eenzelfde draaggolffrequentie elkaar in een kleiner gebied storen dan bij amplitude
modulatie, daar het storende signaal niet zo klein behoeft te zijn ten
opzichte van het gewenste signaal. Zie hiervoor ook Deel 7b, hfdst. VI.
Bij frequentiemodulatie met kleine frequentiezwaai (Ao) < qa) is
de benodigde frequentieband niet 2 Aco, zoals men oppervlakkig zou
kunnen denken, doch 2 qa, zoals uit Deel 2, hfdst. II volgt. Daarom
geeft frequentiemodulatie geen middel om in het gebied der lange en
middengolven meer zenders onder te brengen dan bij amplitude
modulatie het geval is.
Bij amplitudemodulatie varieert de amplitude van het gemoduleerde
signaal bij een modulatiediepte van 100 % tussen nul en de dubbele
waarde van de amplitude van de draaggolf. De amplitude van de
draaggolf mag dus in de zender niet groter zijn dan de helft van de
waarde, waarvoor de eindbuis geschikt is. Bij frequentiemodulatie blijft
de amplitude constant, en kan de eindbuis van de zender doorlopend
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het volle vermogen afgeven. Daardoor kan eenzelfde eindtrap van
een zender bij frequentiemodulatie een tweemaal zo grote ampli
tude, dus een viermaal zo groot vermogen afgeven als bij amplitude modulatie, zodat de veldsterkte ter plaatse van ontvangst bij frequentie
modulatie tweemaal zo groot kan zijn als bij amplitudemodulatie. Men
kan dit ook aldus uitdrukken: om een zelfde veldsterkte te geven
behoeft de zender bij frequentiemodulatie slechts het vierde deel van
het vermogen te leveren, dat bij amplitudemodulatie nodig is.
Een verdere onderdrukking van de ruis, die in de ontvanger ont
staat, kan men bereiken door in de zender de hoge frequenties van
het modulerende signaal vóór de modulatie meer te versterken dan de
lagere frequenties (Engels: pre-emphasis) en in de ontvanger het om
gekeerde proces toe te passen (Engels: de-emphasis). Dit kan men als
volgt inzien. In fig. 4 geeft de lijn OE de amplitude aan der ruis
componenten. Deze amplituden nemen evenredig met het frequentie
verschil tussen de frequenties dezer componenten en de centrale
frequentie van het gemoduleerde signaal toe. Door de pre-emphasis
wordt hieraan niets veranderd. Door de de-emphasis in de ontvanger
worden de frequenties van het gewenste laagfrequente signaal weer
op de juiste amplitude teruggebracht, doch worden de amplituden
van de hogere frequenties van het ruisspectrum, die de belangrijkste
bijdrage tot het uiteindelijke ruisvermogen geven, verminderd. In spraak
en muziek is in de regel de amplitude bij de hoge frequenties lager
dan die bij de lage frequenties. Door de pre-emphasis wordt dus de
totale maximale amplitude van het modulerende signaal niet veel
groter, dus de maximale frequentiezwaai ook niet. Men mag in deze
richting echter niet te ver gaan. Wegens de pre-emphasis moet men,
om dezelfde maximale frequentiezwaai te behouden, de frequentie
zwaai voor de lagere frequenties wat verkleinen. Indien men deze
frequentiezwaai te veel zou moeten verkleinen, zou het signaal na ont
vangst en detectie zoveel in sterkte verminderen, dat het voordeel van
pre- en de-emphasis weer teniet wordt gedaan, ja zelfs nadelig zou
worden.
Op welke wijze men pre-emphasis uitvoert, wordt besproken in
Deel 4, hfdst. IV.K; op welke wijze men de-emphasis uitvoert, vindt
men in Deel 3, hfdst. V. Het spreekt vanzelf, dat de pre-emphasis in
de zender en de de-emphasis in de ontvanger op elkaar moeten zijn
aangepast.
Bij omroep op golflengten boven ongeveer 10 m (frequenties lager
dan ongeveer 30 MHz) zal men amplitudemodulatie toepassen, daar
de grote bandbreedte, die nodig is voor het verkrijgen van de voor
delen van frequentiemodulatie (Aco > qa) een onoverkomelijk bezwaar
is. Wil men echter omroep bedrijven op frequenties boven 30 MHz,
dan is frequentiemodulatie de aangewezen weg, daar in dit gebied de
vereiste bandbreedte beschikbaar is. Voor radio-omroep op de ge
noemde golflengten, alsmede voor het geluidskanaal van televisie wordt
frequentiemodulatie dan ook toegepast.

IV. MOBIELE RADIOVERBINDINGEN

1. Doel en gebruikers
Bij verscheidene diensten bestaat behoefte aan een betrouwbare radio
verbinding tussen vaste commandopunten en zich op afstand hiervan
bevindende voer- of vaartuigen. Wij noemen bv. overheidsdiensten,
als politie, brandweer, geneeskundige dienst, havenpolitie, waterstaat
enz. Gebleken is, dat bij toepassing van radioverbindingen aanzienlijk
bespaard kan worden op personeel en rijdend of varend materieel.
Deze besparing geldt ook voor particuliere diensten, als taxi-verhuurinrichtingen en besteldiensten, terwijl bovendien gebleken is, dat zaken
lieden zich gaarne de onkosten, verbonden aan een mobiele installatie,
getroosten teneinde het voordeel te krijgen, ook tijdens autoritten met
hun kantoren verbonden te zijn.
2. De keuze van de frequentie
In het gehele frequentiespectrum, geschikt voor radiocommunicatie,
zijn banden toegekend aan zg. mobiel verkeer. Voor de onder i ge
noemde verbindingen komen echter slechts de banden boven 30 MHz
in aanmerking en wel om de volgende redenen:
а. Atmosferische storingen treden bij deze frequenties practisch
niet op.
б. De storingen, veroorzaakt door de ontsteking van benzinemotoren,
door röntgenapparaten e.d. worden bij hogere frequenties geringer.
c. Door de kleine antenne-afmetingen, toelaatbaar voor mobiele
apparatuur, wordt de effectieve antennehoogte en dus het uitgestraald
vermogen kleiner bij lagere frequentie.
d. Door het grote aantal kanalen, in deze banden beschikbaar, zijn
een groot aantal verbindingen er in onder te brengen.
e. Naarmate de frequentie hoger wordt, nadert de maximale reik
wijdte steeds meer een grenswaarde, die overeenkomt met „zicht
afstand". Deze afgebakende reikwijdte is zeer belangrijk, aangezien
hierdoor het werken op dezelfde frequentie, zonder onderlinge storing,
van zenders op voldoende geografisch van elkaar gelegen afstand,
mogelijk is.
Alle bovengenoemde factoren pleiten voor een zo hoog mogelijke
frequentie. Naarmate meer buizen en onderdelen voor deze hogere
frequenties beschikbaar komen, vindt ook inderdaad een verschuiving
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naar hogere frequenties plaats. Nieuwe verbindingen in de band van
30 tot 44 MHz, die in Amerika vooral veel werd gebruikt, worden
niet meer geïnstalleerd. In Europa worden momenteel meest de banden
in het gebied van 70 tot 108 MHz gebruikt, terwijl reeds enkele ver
bindingen werken in de band van 156 tot 174 MHz. In Amerika neemt
men reeds proeven op banden in het 400 MHz-gebied.
3. Keuze van de modulatiemethode
Vóór 1940 was AM de gebruikelijke modulatiemethode; na 1945 is
men algemeen, uitgezonderd hier en daar in Engeland, overgegaan op
FM. De redenen hiertoe zijn:
a. met de bij deze verbindingen gebruikelijke veldsterkten geeft een
FM-ontvanger een betere signaal-(eigen)ruisverhouding dan een AMontvanger;
b. door de mogelijkheid van toepassen van begrenzers in FM-ontvangers kunnen ontstekingsstoringen van benzinemotoren e.d. practisch geheel worden geëlimineerd;
c. het primaire door de zender opgenomen vermogen is bij FM ge
ringer dan bij AM.
4. Voeding, opgenomen vermogen en afgegeven vermogen
De mobiele installaties worden gevoed uit de 6 of 12 volts batterij
van de auto- of scheepsmotor. Het opgenomen vermogen moet voor
de mobiele apparaten zo gering mogelijk zijn, gezien de zware eisen,
die reeds aan de starterbatterij worden gesteld. Vooral het opgenomen
vermogen tijdens de ontvangst is belangrijk, aangezien de ontvanger
continu ingeschakeld is. Tijdens lange uitluisterperioden worden
daarom ook de gloeidraden van de indirect verhitte zendbuizen uit
geschakeld, terwijl zo mogelijk zendbuizen met direct verhitte gloei
draden worden gekozen. Het rendement van de hoogspanningsbronnen
van zender en ontvanger wordt zo hoog mogelijk opgevoerd, door om
vormers met permanente magneten of door zelfgelijkrichtende trillers
te gebruiken. Met beide is een rendement van 50 a 60 % te behalen.
In sommige gevallen wordt een gemeenschappelijke triller toegepast
voor zender en ontvanger. Tijdens ontvangst wordt de triller gevoed
met een lagere spanning, terwijl andere aftakkingen op de voedingstransformator worden gebruikt, zodat de triller ook dan met een hoog
rendement werkt.
Gebruikelijke waarden van opgenomen stromen van de mobiele
installatie bij 6 V voedingsspanning zijn:
tijdens uitluisteren: 7 a 10 A;
tijdens ontvangst: 12 è 15 A;
tijdens zenden:
25 a 35 A.
Gebleken is, dat dergelijke waarden voor dynamo's en starterbatterijen van moderne Amerikaanse automobielen toelaatbaar zijn.
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Het afgegeven vermogen van de mobiele zender wordt feitelijk be
paald door wat bereikbaar is bij het genoemde opgenomen vermogen
en zo groot mogelijk rendement van de voedingsapparatuur. Het blijkt
dan, dat dit vermogen bij moderne installaties ligt tussen 10 en 20 W.
Bij kleine afstanden tussen mobiele en vaste post (stadsgebruik) is dit
vermogen reeds overdreven groot; veelal zijn daarom de zenders voor
zien van een regeling, die het vermogen kan terugbrengen tot ongeveer
lU van het maximale.
5. Eisen, te stellen aan bediening en constructie van de
mobiele apparatuur
Vóór 1940 werd de vrij eenvoudige en daardoor kleine mobiele
AM-apparatuur meestal opgehangen onder het instrumentenbord der
auto's en kon zodoende direct worden bediend. Voor de meer ge
compliceerde FM-apparatuur van na 1945 was op deze plaats niet
voldoende ruimte. Daarom werd overgegaan tot onderbrengen van de
apparatuur in de kofferruimte en moet dus de installatie op afstand
worden bediend. De bedieningsorganen beperken zich tot het uiterst
noodzakelijke; het omschakelen van zenden op ontvangen geschiedt
met behulp van een drukknop op de microfoon. In plaats van een
microfoon en een luidspreker wordt in sommige gevallen een telemicrofoon en een luidspreker gebruikt, in welk geval de telefoon
parallel aan de luidspreker is geschakeld.
De constructie dient enerzijds er op gericht te zijn, één zo klein
mogelijk apparaat te krijgen, teneinde een geringe plaats in de koffer
ruimte in te nemen; anderzijds moet de uitvoering robuust zijn om
schokken en trillingen te kunnen verdragen. In sommige buiten
gewoon slecht verende auto's wordt de gehele apparatuur op rubber
schokdempers opgesteld. De apparatuur moet snel kunnen worden
verwisseld. In vele gevallen worden zender, ontvanger en voedings
apparatuur opgesteld op een in de auto bevestigd draagframe, waar
van zij na losdraaien van enige klemschroeven snel kunnen worden
afgenomen. De temperatuurschommelingen in de kofferruimte kunnen
zeer aanzienlijk zijn; bovendien kan, ten gevolge van lekkage, de
vochtigheidsgraad abnormaal hoog worden. Daarom moet het toe
gepaste materieel en moeten de onderdelen vocht- en temperatuurvast zijn, dus feitelijk voldoen aan tropeneisen. Verscheidene normale
handelsonderdelen zijn absoluut ongeschikt om gedurende lange tijd
een hoge vochtigheidsgraad te weerstaan. Weliswaar bestaan er onder
delen, die dit wel kunnen, doch deze zijn veel groter, daar het oor
spronkelijk onderdeel in een dichtgesoldeerde glazen of keramische
buis is ondergebracht. Een methode om met normale onderdelen toch
volkomen tropenvastheid te krijgen, is, verscheidene van deze onder
delen tezamen te plaatsen in een dichtgesoldeerde metalen bus met
keramische of glazen doorvoeren. Dat op deze wijze een zeer com
pacte bouw kan worden bereikt toont fig. i.
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Fig. i.
Enkele voorbeelden van een compacte bouw voor mobiele ontvangers.
De antenne is uitgevoerd als V4 A-staafantenne. Door de kleine af
metingen bij frequenties boven 70 MHz, nl. kleiner dan 1 m, is het
mogelijk, deze antenne verticaal op het dak van de auto te plaatsen.
Dit geeft een radiaal symmetrisch stralingsdiagram. De staafantenne
is, teneinde beschadiging te voorkomen, opgesteld op een verende
voet, of is gemaakt van verend materiaal. Als antennevoedingskabel
wordt een coaxiale kabel met ca 50 Q impedantie gebruikt.
6. Beschrijving van een mobiele installatie van vóór 1940
In 1938 werd bij enige Nederlandse overheidsdiensten, waaronder
voornamelijk de P.T.T., een mobiele installatie ingevoerd, van het
type NSF-DR 38. Hoewel thans als verouderd te beschouwen, was
deze installatie in 1938 zijn tijd vooruit. Daarom is het interessant het
apparaat nader te beschouwen.
Terwijl in Amerika nog algemeen gewerkt werd op frequenties
tussen 1,5 en 3 MHz, werkte de DR 38 reeds tussen 66 en 75 MHz.
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Door het goede antennerendement op deze frequenties was het moge
lijk te volstaan met een gering zendervermogen, nl. 5 W. Aan een ge
ringe energie-opname uit de autobatterij was reeds uiterste zorg besteed;
voor de hoogspanningsvoeding werden trillers met een hoog rende
ment gebruikt.
Zoals voor 1940 gebruikelijk was, werd amplitudemodulatie (A3)
toegepast, terwijl bovendien toonmodulatie (A2) mogelijk was.
Wenste men toenmaals een kleine eenvoudige UKG-ontvanger met
grote gevoeligheid te ontwerpen, dan werd veelal, zoals ook hier, een
ontvanger met superregeneratieve detectie gekozen. De voordelen van
deze schakeling zijn: een zeer grote gevoeligheid met slechts één buis
en een vrijwel ideale natuurlijke automatische sterkteregeling. De na
delen zijn: zeer onselectief en uitstraling van ongewenste frequenties.
Het onselectief zijn kan men ook als een voordeel opvatten als de
Zenders, die ontvangen moeten worden, geen grote frequentiestabiliteit
bezitten. De uitstraling van ongewenste frequenties kan sterk worden
verminderd door een h.f.-versterker vóór de detector aan te brengen.
Als nadeel van de superregeneratieve schakeling wordt dikwijls aan
gevoerd: zijn sterke ruis. Dit is echter onjuist; de ruis is niet sterker
dan bij andere detectieschakelingen als deze werken met dezelfde lage
ingangsspanning.
Ook bij de zender is getracht het aantal buizen tot het uiterste te

Fig. 2. De plaatsing van een zend-ontvanginstallatie NSF-DR 38 in een auto.
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beperken. Niet vergeten moet worden, dat vóór 1940 de thans gang
bare zeer kleine buizen nog niet bestonden, en dus elke buis extra een
aanzienlijke vergroting van de afmetingen van het apparaat ten ge
volge had. Dit was in het bijzonder het geval, omdat ook de bij de
buis behorende onderdelen, als weerstanden en condensatoren, veel
groter waren dan de thans in gebruik zijnde. De zender bestond daar
om slechts uit een zelfoscillerende trap, die in de anodeketen werd
gemoduleerd. Een redelijke frequentiestabiliteit werd verkregen, door
als oscillatorkring een dooskring toe te passen.
In tegenstelling met de moderne apparatuur werd deze ontvanger
direct bediend (fig. 2). Zender, ontvanger en voeding zijn in één kast
samengebouwd; op deze kast zijn ook de zend-ontvangschakelaar en
de verdere bedieningsorganen ondergebracht. Het geheel is opgesteld
binnen het bereik van de bestuurder, bv. onder het dashbord. Op
deze wijze is een zeer eenvoudig en goedkoop apparaat verkregen;
kabelverbindingen met stekers ontbreken geheel, evenals relais. Toch
is deze constructiewij ze bij moderne apparatuur geheel verlaten, om
dat gebleken is, dat zelfs voor een zeer compact apparaat als dit, het
zeer moeilijk is- in het voorcompartiment van een auto voldoende
plaatsruimte te vinden. Daarom wordt nu algemeen bediening op af
stand toegepast.
7. Beschrijving van een mobiele installatie van na 1945
In het najaar van 1948 is bij de Nederlandse overheidsdiensten, als
P.T.T., Rijkspolitie enz., een nieuwe mobiele installatie in gebruik
genomen van het type SRR 192. In deze moderne installatie zijn alle
eisen, genoemd onder 2 t/m 5, verwerkt.
Hier volgt een korte opsomming van de eigenschappen van deze
installatie.
frequentiegebied:
aantal frequenties:

70—87,5 MHz;
twee door een kristal gestuurde frequenties
op een maximale afstand van 200 kHz zo
wel in de ontvanger als in de zender;
vermogen van de zender: 15 a 20 W;
zend- en ontvangwijze:
telefonie, frequentiemodulatie F3;
max. frequentiezwaai:
15 kHz;
modulatieband:
300—3000 Hz;
microfoon:
electrodynamisch;
gevoeligheid van de
ontvanger:
1 ^V;
selectiviteit:
1,5 x : 40 kHz;
10 x : 60 kHz;
l.f.-uitgangsvermogen:
max. 1 W;
omschakelen zenden—
met drukknop op microfoon;
ontvangen:
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voeding:
stroom:
bij uitluisteren:
bij ontvangen:
bij zenden:
bediening:

uit

6 V of 12 V batterij;

9 A
5 A;
15 A
7,5 A;
28 A
14.5 A;
op afstand.

De ontvanger is uitgevoerd als dubbele superheterodyne. De eerste
middenfrequentie is 11,5 MHz, de tweede 1,5 MHz. Het hulpsignaal
voor de eerste frequentietransformatie wordt verkregen door een 8voudige frequentievermenigvuldiging van het signaal van een kristaloscillator. Deze vermenigvuldiging geschiedt in twee stappen, resp.
6 en 3 x. Bij de tweede frequentietransformatie wordt het signaal
van een krislaloscillator met een frequentie van 10,56 MHz bijgemengd.
De hoogfrequent- en de eerste middenfrequentversterking geschieden
elk in één trap; in de tweede middenfrequent-versterker worden twee
trappen in cascade toegepast, waarvan vooral de tweede dienst doet
als begrenzer. Hierna volgen de frequentiedetector, een trap l.f.-versterking en de l.f.-eindtrap.
Teneinde in de perioden, dat geen signaal wordt ontvangen, te voor
komen, dat de luidspreker een sterk ruissignaal produceert, is een zg.
„squelch"-schakeling aangebracht. Deze berust er op, dat het geruis
aangewend wordt om na gelijkrichting de l.f.-versterker te blokkeren
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Fig. 3. Zender, ontvanger en voedingsapparaat SRR 192/04.

Fig. 4. Het bedieningskastje, de luidspreker en de microfoon voor de installatie
van fig. 3, gemonteerd in een auto.
Zodra de draaggolf van een zendstation dit geruis onderdrukt, wordt
de l.f.-versterker geopend en geeft de ontvanger het gesprek weer.
In de zender wordt het microfoonsignaal versterkt in een submodulator; in de modulator wordt het signaal van een kristaloscillator
°P V32 van de zendfrequentie in fase gemoduleerd. Daarna volgen
resp. een verviervoudiger, een tweede verviervoudiger, een verdubbelaar
en een versterktrap. Deze laatste is als balansversterker uitgevoerd.
De hoogspanning voor de ontvanger wordt verkregen met een trilleromvormer; die voor de zender uit een roterende omvormer. De in
stallatie wordt ook geleverd met een triller, die omgeschakeld wordt
van zender op ontvanger.
De zender, de ontvanger en het voedingsapparaat zijn samen
gebouwd op een chassisbak (fig. 3). Elk der drie delen kan hiervan na
lossolderen van enige verbindingen worden afgenomen. De chassisbak
is geplaatst op een frame, dat verend in de bagageruimte van de auto
is opgesteld en hiervan, na losnemen van twee schroefklemmen, ge
makkelijk afneembaar is. De voedingskabel en de verbindingskabel
naar het bedieningskastje zijn door middel van schroefstekers op de
chassisbak aangesloten. Fig. 4 toont het bedieningskastje, de luid
spreker en de microfoon.

V. TELEGRAFIE

A
TELEGRAFIE PER DRAAD
De door Morse uitgevonden telegraaf bestaat uit een zender en een
ontvanger, die geleidend met elkaar zijn verbonden (fig. i). Voor deze
verbinding worden soms twee draden gebruikt, soms een enkele draad,
waarbij de tweede draad is vervangen door de aarde. De zender bevat
een batterij en een morsesleutel S, waarmee deze batterij met de lijn
kan worden verbonden. De ontvanger bevat een schrijftoestel. In de
eenvoudigste uitvoeringsvorm bevat dit een electromagneet M, die
met de lijn is verbonden. Wordt in de zender met de seinsleutel de
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Fig. i. Morsetelegraaf.

batterij met de lijn verbonden, dan vloeit er stroom door de electro
magneet in de ontvanger, waardoor een anker wordt aangetrokken,
dat een schrijfstift tegen een voortlopende papierstrook drukt. Deze
papierstrook wordt aangedreven door een uurwerk. Op de papier
strook verschijnt een streep, zolang de seinsleutel blijft neergedrukt.
De zendende telegrafist seint lange en korte strepen, strepen en punten
genoemd, volgens het internationaal aangenomen morseschrift (zie
Deel 2, hfdst. II.C.5). Fig. 1 geeft een schema van de verbinding
tussen twee stations A en B, waarbij wederzijds berichten kunnen
worden overgebracht. Fig. 2 geeft de stroom als functie van de tijd
bij het overbrengen van de letter a. In de practijk is deze stroom
bv. 10 mA.
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Bij het seinen met de hand kunnen de lettertekens en dus de be
richten slechts betrekkelijk langzaam worden overgebracht. Om in
korte tijd meer berichten van A naar B te kunnen overseinen zou een
aantal verbindingen nodig zijn. Men is er steeds meer toe overgegaan
de verbindingsdraden, die oorspronkelijk blanke draden waren,
I

1

Fig. 2. De stroom als functie van de
tijd bij het overbrengen van de letter a.

n
Fig. 3. Opeenvolging van punten
(„reversals'').

bevestigd aan isolatoren, gemonteerd op telegraafpalen, te vervangen
door ondergrondse kabels. Een der voordelen van deze kabels is de
geringe kwetsbaarheid. Bovendien geven zij geen ontsiering van het
landschap. Doch deze kabels zijn kostbaar. Daarom heeft men gezocht
naar middelen om de seinsnelheid te kunnen verhogen. De eind
apparatuur in de stations A en B wordt daardoor wel ingewikkelder,
doch de dure kabel wordt intensiever benut. In de loop der jaren
zijn verschillende oplossingen voor dit probleem gevonden, waarbij er
zijn, die het ontvangen bericht niet in het uit strepen en punten be
staande morse-alphabet, doch direct in drukletters op de papierstrook
brengen. De stroom, die vloeit door de draad, die de stations verbindt,
heeft echter steeds het karakter van fig. 2, nl. een opeenvolging van
langere en kortere stroomstoten. Bij de zg. sneltelegrafie (waarbij niet
met de hand, doch met een of andere machine wordt geseind) is de
frequentie der stroomstoten vrij hoog, waardoor eigenaardige moeilijk
heden optreden. De hoogste frequentie treedt op, indien een reeks
„punten'' wordt overgebracht (fig. 3, „reversals" genoemd). De stroom
als functie van de tijd kan worden voorgesteld door een reeks van
Fourier (zie Deel 2, hfdst. II.B.5).
2

(— + sin co t + V3 sin 3 co t + Vs sin 5 «t 4* ... ], .. (1)
1 ~ nIm
n
\4
j
waarbij co = 2 n\T en T de tijdsduur van één periode. Om een sig
naal volgens fig. 3 over te brengen moeten al deze componenten wor
den overgebracht, dus tot de allerhoogste frequenties. Doch zoals uit
Deel 2, hfdst. II.B.5, fig. 35 blijkt, wordt de vorm van het signaal al
redelijk benaderd door slechts een klein aantal componenten in aan
merking te nemen. De gelijkstroomcomponent, V2 lm [zie verg. ML
levert geen moeilijkheden, maar geeft geen informatie over de vorm
van het signaal. De volgende term, 2\n Im sin co t, is minstens nodig
om het signaal aan te duiden. De bijdragen, die de volgende termen
leveren, geven telkens een betere benadering tot de oorspronkelijke
krommevorm. In de practijk is het gewoonlijk voldoende, indien de
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term met de frequentie 3 co nog in de juiste verhouding overkomt; de
volgende termen worden door de verschillende elementen van de ge
hele schakeling in toenemende mate verzwakt. Met de gebrui
kelijke apparatuur wordt zo nog een betrouwbare overdracht van
het bericht verkregen.
Vooral bij verkeer over grote afstanden, waarbij een kabelverbinding,
op de hier beschreven wijze bedreven, zeer kostbaar zou zijn, wordt
een andere methode toegepast. Een door een oscillator opgewekte
hoogfrequente trilling, waarbij „hoog" moet worden opgevat als hoog
ten opzichte van de frequentie der „reversals", wordt gemoduleerd
met het over te brengen telegrafiesignaal, hetzij in amplitude (AM),
hetzij in frequentie (FM), en toegevoerd, hetzij aan de verbindingskabel, hetzij aan een radiozender. In het laatste geval nemen een radio
zender en een radio-ontvanger de plaats in van de kabel. Het over
brengen van een gemoduleerd signaal per kabel wordt besproken in
hfdst. VI; het overbrengen per radio zullen we hier bespreken.

B
RADIOTELEGRAFIE MET
AMPLITUDEMODULATIE
Wordt de amplitude van een hoogfrequente trilling gemoduleerd
met een telegrafiesignaal volgens fig. 2, dan ontstaat een signaal vol
gens fig. 4. De zij banden van een gemoduleerd signaal strekken zich
naar iedere zijde van de draaggolffrequentie uit over een gebied, ge
lijk aan de breedte van de door het modulerende signaal in genomen
frequentieband. Daar volgens verg. (1) de frequenties van het modu
lerende signaal zich tot oneindig uitstrekken, is ditzelfde het geval met
de zij banden van het gemoduleerde
signaal. Bij radio-overdracht is dit
ontoelaatbaar; het is zelfs gewenst,
de zij banden niet groter te maken
dan noodzakelijk is. Is de draag
-U.U.U.V
golffrequentie /o en de frequentie
t
der „reversals" (fig. 3) fv dan leidt
Fig.
4.
Een
telegrafiesignaal
met
men het signaal, dat geleverd wordt
amplitudemodulatie door het signaal
door de normale telegrafie-apparavan fig. 2:
tuur, door een laagdoorlatend fil
ter, dat de frequenties tot 3 fx onverzwakt doorlaat, doch de hogere fre
quenties onderdrukt. De term met sin 3 co t uit verg. (1) wordt dus
nog wel overgebracht, doch de volgende termen met hogere fre
quenties niet, althans zeer verzwakt. Het signaal heeft dan de vorm
van fig. 5a. De faserelatie tussen de eerste en de derde harmonische
7
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mag door het filter niet worden verstoord; anders zou het signaal na
het filter er bv. uitzien zoals in fig. 5b is aangegeven. Daarvoor is het
nodig, dat de fasekarakteristiek van het filter recht is, dat wil zeggen
dat het faseverschil tussen de ingangs- en de uitgangsspanning even
redig met de frequentie is. Legt men de grensfrequentie van het filter

Fig. 5. Een periode van het signaal volgens fig. 3, nadat dit signaal een laagdoorlatend filter is gepasseerd, dat de 5de en hogere harmonischen niet doorlaat.
Kromme 1. de eerste harmonische; kromme 2. de derde harmonische; kromme 3.
het gehele signaal, dat de som is van de eerste en de derde harmonische,
a. De fasekarakteristiek van het filter is recht, zodat de onderlinge stand der
krommen 1 en 2 niet is veranderd; b. de fasekarakteristiek van het filter is
niet recht, waardoor de derde harmonische meer is vertraagd dan de eerste.
een weinig hoger dan de frequentie 3 flt dan is in het algemeen met
voldoende benadering aan deze eis voldaan.
In de practijk is de amplitude van het signaal ten gevolge van sto
ringen enz., die kunnen voorkomen op de lijn, die de seinsleutel met
het filter verbindt, niet steeds constant. Om deze amplitude, en daar
mee de amplitude van het later te verkrijgen h.f.-signaal constant te
maken, gaat aan het filter een begrenzer vooraf, waardoor het signaal,
dat aan het filter wordt toegevoerd, de gewenste rechthoekige vorm
krijgt.
Met het na het filter verkregen signaal wordt de draaggolf gemodu
leerd. Het gemoduleerde signaal neemt nu het frequentiegebied van
f0 — 3 f1 tot /o + 3 fi in beslag. Daar een normaal telegrafiesignaal
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niet uit een regelmatige opeenvolging van punten (reversals) bestaat,
doch ook drie maal zo lang durende strepen en tussenruimten van
verschillende tijdsduur bevat, zijn na het laagdoorlatend filter niet
alleen de frequenties o, f1 en 3 fx aanwezig, doch ook andere frequenties,
waarvan de grondcomponent lager is dan fv Om dus zeker te zijn,

4
\
Fig. 6. Hoogfrequentsignaal, gemoduleerd met
een signaal volgens fig. 5a, kromme 3.
B
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Fig. 7. Telegrafiesignaal, verkregen door detectie
van het signaal volgens fig. 6.
dat steeds de derde harmonische van het signaal nog aanwezig is, moet
de grensfrequentie van het filter hoger zijn dan driemaal de hoogste
grondfrequentie, die in het oorspronkelijke telegrafiesignaal voorkomt,
en deze is de frequentie van de reversals.
Men zou in principe ook eerst het h.f.-signaal kunnen moduleren
met het originele telegrafiesignaal, waarbij een signaal volgens fig. 4
ontstaat, en daarna het gemoduleerde signaal leiden door een bandfilter, dat het frequentiegebied van f0 — 3 fx tot f0 + 3 doorlaat en
lagere en hogere frequenties onderdrukt. Daar de relatieve bandbreedte 6 fjf0 in practische gevallen zeer klein is, is het veel een
voudiger, de vereiste selectiviteit te verkrijgen met een laagdoorlatend
filter vóór de modulatie dan met een banddoorlatend filter er na.
Het gemoduleerde signaal heeft dan de gedaante van fig. 6. Dit
wordt op normale wijze versterkt en uitgezonden. Hiervoor zij ver
wezen naar Deel 4a. Op de ontvangstplaats wordt het signaal op de
normale wijze ontvangen, versterkt, gedetecteerd, het gedetecteerde
signaal nogmaals versterkt en uiteindelijk aan een schrijftoestel toe
gevoerd.
Het gedetecteerde signaal heeft weer dezelfde gedaante als het sig
naal, waarmee de zender is gemoduleerd, dus de stroom, die aan het
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schrijftoestel wordt toegevoerd, verloopt zoals fig. 7 aangeeft. Er be
hoort voor te worden gezorgd, dat het schrijftoestel niet aanspreekt
op een stroom, kleiner dan OA, doch wel op een stroom, kleiner dan
OB, en niet afvalt voor de stroom is gedaald tot een waarde, gelegen
tussen OB en OA. Anders zou in de tussenruimte een korte punt ver-

Fig. 8. Telegrafiesignaal, zoals kan optreden na
detectie van een signaal volgens fig. 4.
schijnen en de gewenste punt of streep worden onderbroken door een
kleine tussenruimte, waardoor het telegrafieteken verminkt zou over
komen.
Het moduleren van een hoogfrequent signaal met een signaal vol
gens fig. 3 komt neer op het plotseling in- en uitschakelen van het
signaal. Daarbij kunnen in- en uitschakelverschijnselen optreden, waar
door het gedetecteerde signaal de gedaante van fig. 8 kan verkrijgen. De
amplitude en de frequentie van de hierbij optredende trillingen hangen
van de schakeling af; deze trillingen kunnen soms de werking van het
schrijftoestel nadelig beïnvloeden. Bij modulatie met een meer ge
leidelijk veranderend signaal, zoals in fig. 7 voorgesteld, is dit gevaar
zeer veel geringer.
In vele gevallen wenst men de telegrafiesignalen „op het gehoor"
op te nemen. Het spreekt vanzelf, dat de seinsnelheid daarbij niet te
groot mag zijn, daar het anders niet meer mogelijk is, de tekens te
volgen. Bij de juist beschreven seinmethode wordt dan in de ont
vanger een zg. zwevingsoscillator opgenomen. De ontvanger is, om
dezelfde reden als bij de in Deel 3 beschreven omroepontvangers, ge
woonlijk een superheterodyne ontvanger (zie ook Deel 3, hfdst. VIII).
De zwevingsoscillator is dan een oscillator, waarvan de frequentie
ongeveer 1000 Hz verschilt met de middenfrequentie. De detector
levert dan in het rhythme van de seintekens een toon van 1000 Hz,
die, na versterking, met een telefoon kan worden beluisterd. Om ruis,
brom en andere storingen te onderdrukken kan men de l.f.-versterker,
die tussen de detector en de telefoon is opgenomen, selectief maken
met behulp van een op 1000 Hz afgestemde kring (zie Deel 3,
hfdst. VIII.2).
Een andere methode om de berichten op het gehoor te kunnen op
nemen bestaat hierin, dat aan de zendzijde reeds de hoorbare trilling
wordt opgewekt. In het circuit van de seinsleutel wordt dan in plaats
van een gelijkspanningsbron een wisselspanning met de hoorbare
frequentie (ca 1000 Hz) opgenomen. Het uitgezonden signaal is
dan tijdens de seintekens (de punten en de strepen) niet meer een
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ongemoduleerd signaal, doch is gemoduleerd met 1000 Hz. In de
ontvanger is in dit geval natuurlijk geen zwevingsoscillator nodig.
De seinsnelheid wordt gewoonlijk uitgedrukt in het aantal woorden,
dat per minuut kan worden overgebracht. Daar er, na in morsetekens
te zijn omgezet, lange en korte woorden zijn, neemt men een ge
middelde, nl. het woord „paris". Een geoefend telegrafist brengt het
tot ca 30 woorden/min. Dit komt overeen met een grondfrequentie
van ongeveer 16 Hz. De 3de harmonische, die ook wordt doorgelaten,
heeft dus een frequentie van ongeveer 50 Hz, zodat de bandbreedte
van het gemoduleerde signaal 100 Hz is. Bij sneltelegrafie (met een
machine) kan ongeveer de io-voudige snelheid worden bereikt, zodat
dan de ingenomen bandbreedte 1000 Hz wordt. De kringen, die het
signaal moeten doorlaten, behoren dus, zowel in de zender als in de
ontvanger, minstens deze breedte te bezitten. In de ontvanger, die een
zo groot mogelijke selectiviteit behoort te bezitten, streeft men er naar,
trillingen met frequenties buiten deze band zoveel mogelijk te ver
zwakken (zie Deel 3, hfdst. VIII).
Soms wordt ook meervoudige modulatie toegepast (zie Deel 2,
hfdst. II.C.6), zodat een aantal berichten gelijktijdig kan worden over
gebracht. Hiervoor zij verwezen naar hfdst. VI.

c
RADIOTELEGRAFIE MET
FREQUENTIEMODULATIE
1. De zender
Indien de frequentie van het hoogfrequente signaal wordt gemodu
leerd met een signaal als in fig. 2 of 3 voorgesteld, dan neemt de
frequentie afwisselend, in het rhythme van de seintekens, twee ver
schillende waarden aan. Vandaar, dat men in dit geval wel spreekt van
seinen met frequentieverschuiving. Deze methode van seinen is reeds
vroegtijdig toegepast, nl. bij de vroeger veel gebruikte boogzenders.
Bij deze zenders was een electrische lichtboog verbonden met een
L C-keten. Daar de weerstand van een lichtboog negatief is, is het
mogelijk, op deze wijze een trilling op te wekken en te laten voort
duren (zie Deel 2, hfdst. VII). Bij amplitudemodulatie door een telegrafiesignaal is het dan nodig, bij ieder seinteken de boog opnieuw te
ontsteken en te doven. Dit levert echter grote moeilijkheden op. Daar
om werd de L C-kring in het rhythme der seintekens verstemd, zodat
een rust- en een werkfrequentie werd verkregen, doch de boog steeds
bleef bestaan. Al werkt men tegenwoordig niet meer met boogzenders,
toch wordt deze frequentiemodulatie in zeer veel gevallen voor tele
grafie gebruikt.
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De samenstelling van een telegrafiezender, werkend met frequentie
modulatie, is in fig. 9 in blokvorm aangegeven. Het telegrafiesignaal,
dat via een lijn de zender bereikt, passeert, evenals in het onder B
beschouwde geval, eerst een begrenzer en een laagdoorlatend filter.
Vervolgens bereikt het de oscillator, waarvan de frequentie wordt ge
varieerd door het signaal, dat door
het filter wordt geleverd. Deze
antenne
modulatie geschiedt op dezelfde
wijze als in andere gevallen van
versterker en
frequentiemodulatie, bv. met be
freq. vermenigvuldiger
hulp van een reactantiebuis (zie
Deel 4a, hfdst. IV.K). Daar de
amplitude van het modulerende
bandfiiter
signaal constant is, is ook de maxi
male frequentie-uitwijking con
stant. Indien de modulatie zou
plaats vinden door een signaal, dat
oscillator
amplitudemodulator
niet het laagdoorlatend filter was
gepasseerd, zou de frequentie van
de oscillator in het rhythme van
oscillator
reactantiebuis
de seintekens plotseling van de
ene in de andere uiterste frequentie
overgaan. Deze plotselinge overgang is echter ongewenst. Dit blijkt
laagdoorlatendfilter
bij een beschouwing van de Fourier-reeks (2), waarin het signaal
van fig. 3 kan worden ontbonden.
begrenzer
Dit signaal bevat dus componenten
met zeer hoge frequenties. Zoals
in Deel 2, hfdst. II.C.3 is bespro
lijn
ken (zie o.a. aldaar fig. 49), bevat
Fig. 9. Schema van een telegrafiezender het in frequentie gemoduleerde
met frequentiemodulatie, waarbij voor signaal practisch alleen compode modulatie een reactantiebuis wordt nenten
0
c een gebied, iets meer
in
gebruikt.
dan 2 Aco breed, indien de modulatie-index Aco/q groter is dan 1
(Aco is de frequentiezwaai en q de frequentie van het modulerende
signaal), dus als q < Aco. Is q > Aco, dan is de door het signaal inge
nomen bandbreedte practisch 2 q. In de practijk neemt men de fre
quentiezwaai gewoonlijk ongeveer 1000 Hz, terwijl de grondfrequentie
van het modulerende signaal beneden 50Ö Hz blijft. Voor de componenten
van (1) met hoge frequentie is de modulatie-index groter dan 1, dus
bevat het gemoduleerde signaal componenten, die verder van de cen
trale frequentie zijn verwijderd dan de frequentiezwaai bedraagt en is
de ingenomen bandbreedte veel groter dan 2 Aco. Om deze reden is
het gewenst, de hoge harmonischen van het modulerende signaal met
een filter af te snijden. De overgang van de ene uiterste frequentie
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naar de andere geschiedt dan niet plotseling, maar meer geleidelijk.
De momentele frequentie als functie van de tijd verloopt dan volgens
fig. 7, indien men daar langs de verticale as de frequentieverandering
denkt uitgezet. Dan is de door het gemoduleerde signaal ingenomen
bandbreedte, onafhankelijk van de seinsnelheid, practisch steeds con
stant, nl. ruim 2 A co.
Na deze modulatie wordt' het signaal versterkt en daarna aan de
zendantenne toegevoerd. Indien de frequentie, waarmee men het sig
naal wenst uit te zenden, zeer hoog is, is het niet eenvoudig, de oscillator met de reactantiebuis op deze frequentie te laten werken. Een
der moeilijkheden, die dan optreden, schuilt in de vereiste constant
heid der centrale frequentie. Men moduleert dan een oscillator, waar
van de frequentie betrekkelijk laag is, en vermenigvuldigt vervolgens
de frequentie in een of meer trappen, tot de gewenste uitzend
frequentie is bereikt. Hierbij moet wel worden bedacht, dat bij deze
frequentievermenigvuldiging ook de frequentiezwaai wordt vermenig
vuldigd. De oscillator wordt dus gemoduleerd tot een frequentiezwaai,
gelijk aan de uiteindelijk gewenste, gedeeld door hetzelfde gehele getal,
waarmede de centrale frequentie wordt vermenigvuldigd.
Bij een enigszins groot zenderbedrijf biedt het voordelen, als de
oscillator met de reactantiebuis voor alle zenders gelijk is, dus ook de
frequenties der verschillende oscillatoren dezelfde is. Men gaat dan
bv. als volgt te werk. Het telegrafiesignaal moduleert een oscillator,
waarvan de frequentie 200 kHz bedraagt. Deze frequentie is laag ge
noeg om met eenvoudige middelen (o.a. constante voedingsspanningen)
constant gehouden te worden. Daar de gewenste centrale frequentie
in het algemeen geen geheel veelvoud van 200 kHz zal zijn, wordt het
gemoduleerde oscillatorsignaal toegevoerd aan een mengbuis, waar
aan ook het signaal van een andere oscillator, waarvan de frequentie
met een kristal wordt constant gehouden, wordt toegevoerd. De fre
quentie van deze laatste oscillator wordt zo gekozen, dat de verkregen
somfrequentie gelijk is aan de uiteindelijk gewenste frequentie of een
geheel deel daarvan. In het laatste geval wordt de frequentie door
vermenigvuldiging op de gewenste waarde gebracht. Hierbij moet men
er weer rekening mee houden, dat bij het vermenigvuldigen der fre
quentie ook de frequentiezwaai wordt vermenigvuldigd.
De mengbuis kan men ook opvatten als een modulatorbuis, waar het
door het telegrafiesignaal in frequentie gemoduleerde signaal het signaal
van de andere oscillator in amplitude moduleert en van dit in amplitude
gemoduleerde signaal de bovenste zij band wordt genomen (zie fig. 9).
Een andere modulatiemethode is schematisch aangegeven in fig. 10.
Parallel aan het kristal K, dat de frequentie van de oscillator met de
buis B1 bepaalt, is een condensator C in serie met een buis B2 ge
schakeld. Door het telegrafiesignaal, dat tussen rooster en kathode van
de buis B2 is aangesloten, wordt de buis B2 afwisselend al of niet ge
leidend gemaakt, waardoor de oscillatorfrequentie afwisselend twee
verschillende waarden aanneemt.
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Nog een andere modulatiemethode is aangegeven in fig. n. De fre. quenties van de twee oscillatoren Ox met de frequentie fx en 02 met
de frequentie f2 worden ieder door een kristal constant gehouden.
Het telegrafiesignaal wordt toegevoerd aan het relais R, dat de oscilla
toren Ö1 en 02 afwisselend verbindt met de oscillator 03. De oscil-

STfr ?
X

Fig. 10. Schema van een oscillator voor
een telegrafiezender met frequentie
modulatie, waarbij de frequentie van
een kristalschakeling wordt gewijzigd
door het telegrafiesignaal, dat aan het
rooster van de buis B2 wordt toegevoerd.

oi
R

03

O2

Fig. 11. Schema van een telegrafiezender met frequentiemodulatie, waar
bij de oscillator 03 door het relais R,
bekrachtigd door het telegrafiesignaal,
afwisselend wordt verbonden met de
oscillatoren Ot en 02, met verschillende
frequenties. De oscillator 03 wordt door
een der andere oscillatoren gesynchro
niseerd.

lator 03 wordt gesynchroniseerd, afwisselend door ieder der andere
twee, zodat de frequentie ƒ van 03 op de gewenste wijze in frequentie
is gemoduleerd.
2. De ontvanger
We hebben gezien, dat bij telegrafie met frequentiemodulatie de
momentele frequentie als functie van de tijd verloopt zoals fig. 12
aangeeft. De frequentie heeft daarbij óf ongeveer de waarde f1 óf
ongeveer de waarde f2t met een geleidelijke, doch betrekkelijk snelle
overgang tussen deze beide waarden. Het is de taak van de ontvanger,
het oorspronkelijke telegrafiesignaal weer te voorschijn te brengen.
Hiervoor zijn twee methoden in gebruik: met behulp van filters, en
met behulp van een frequentiedetector (ook wel discriminator ge
noemd).
Een ontvanger, voorzien van filters, is in fig. 13 in blokvorm aan
gegeven. Het ontvangen signaal, waarvan de centrale frequentie ge
woonlijk tussen 3 en 25 MHz ligt, wordt eerst in een h.f.-versterker
versterkt en daarna aan een mengbuis toegevoerd. Bij het mengen
blijven frequentieverschillen onveranderd behouden, zodat het ver
kregen m.f.-signaal dezelfde frequentiezwaai bezit als het ontvangen
signaal. De centrale frequentie van dit m.f.-signaal is bv. 0,5 MHz.
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Hierna volgt een m.f.-versterker, en daarna een tweede mengbuis,
waarmee de centrale frequentie wordt verlaagd tot bv. 2500 Hz. Het
zo verkregen signaal wordt nogmaals versterkt en toegevoerd aan een
amplitudebegrenzer (zie Deel 3, hfdst. V.6). Bij een frequentiezwaai
van 500 Hz is de momentele frequentie van het nu verkregen signaal

i2
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ƒ

Fig. 12. De momentele waarde van de frequentie van een telegrafiezender
met frequentiemodulatie, als functie van de tijd.
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Fig. 13. Schema van een FM-telegrafie-ontvanger met twee parallel
geschakelde bandfilters.
afwisselend ongeveer 2500 — 500 = 2000 Hz en ongeveer 2500+500 =
= 3000 Hz (afgezien van de vrij korte overgangen tussen deze beide
frequenties). Het signaal wordt toegevoerd aan twee aan de ingangszijde parallel geschakelde bandfilters. Het ene laat de frequentie van
2000 Hz door, doch 3000 Hz niet; het andere omgekeerd. Achter ieder
filter volgt een gelijkrichter, die de wisselspanning van het signaal
omzet in een gelijkstroom. De gelijkstroom, door de ene gelijkrichter
geleverd, beweegt de schrijfstift van het schrijftoestel in de ene rich
ting; de gelijkstroom, door de andere gelijkrichter geleverd, beweegt
de stift in de tegengestelde richting, waarmee het gestelde doel is
bereikt.
Indien de centrale frequentie van het signaal door de eerste mengtrap reeds direct op 2500 Hz werd gebracht, zou de schakeling ogen
schijnlijk eenvoudiger worden; een mengtrap en een versterker zouden
dan kunnen vervallen. Doch dan zouden de spiegelfrequentie en de
frequenties van andere storende signalen zo weinig van de frequentie
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van het gewenste signaal verschillen, dat aan de selectiviteit van het
h.f.-gedeelte zulke hoge eisen worden gesteld, dat er practisch niet
aan kan worden voldaan. Teneinde de selectiviteit zo groot mogelijk
te maken, neemt men de bandbreedte van de versterkers niet groter
dan nodig is. De grootste bijdrage tot de selectiviteit wordt natuurlijk
2emeng-

2e m.f.verst.

ampl.begrenzer

I

n
reactantiebuis

freq.detecto»-

Fig. 14. Schema van een automatische frequentiecorrectie voor de 2e oscillator
in het schema van fig. 13.
geleverd door de tweede versterker, omdat daar de frequentie zoveel
lager is. De eerste m.f.-versterker moet evenwel de spiegelfrequentie,
die bij de tweede mengtrap zou kunnen storen, zoveel mogelijk onder
drukken. Bij de bovengenoemde waarden der frequenties verschilt deze
spiegelfrequentie slechts 5 kHz met de eerste middenfrequentie, die
500 kHz bedraagt. De bandbreedte van de ontvanger moet evenwel
een weinig groter worden genomen dan de bandbreedte, door het sig
naal ingenomen, daar bij ieder der oscillatoren, zowel in de zender als
in de ontvanger, enige frequentiedrift kan optreden.
Daar bij het hier besproken type ontvanger de beide parallelgeschakelde filters uiteraard zeer smal moeten zijn, is het noodzakelijk,
de frequentiedrift zo klein mogelijk te houden. Een middel hiertoe
bestaat in het gebruik van oscillatoren, waarvan de frequentie wordt
bepaald door een kristal, zowel in de zender als in de ontvanger. Een
bezwaar hierbij is, dat bij ontvangst van een andere zender het kristal
van de eerste oscillator van de ontvanger volgens fig. 13 door een
ander moet worden vervangen.
Een andere methode bestaat hierin, dat bij het optreden van fre
quentiedrift de frequentie van de tweede oscillator van de ontvanger
automatisch wordt bij geregeld. Een schakeling hiervoor is schematisch
aangegeven in fig. 14.
De centrale frequentie van de frequentiedetector is gelijk aan de
rustfrequentie, stel 2000 Hz. De karakteristiek is zo smal, dat bij de
werkfrequentie, dus in dit geval 3000 Hz, de frequentiedetector ook
geen spanning levert (fig. 15). Wijkt de rustfrequentie af van 2000 Hz,
dan geeft de frequentiedetector een regelspanning voor de reactantiebuis, die parallel aan de oscillatorkring is geschakeld. Op deze wijze
wordt de frequentie-afwijking grotendeels gecompenseerd (zie Deel 4a,
hfdst. IV.K.2). De rustfrequentie wordt echter telkens onderbroken
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door de werkfrequentie, waardoor de regelspanning even verdwijnt.
Door de regeling betrekkelijk traag te maken (grote tijdconstante van
het regelcircuit) kan deze moeilijkheid worden omzeild.
Een ontvanger, waarbij het telegrafiesignaal weer te voorschijn wordt
gebracht met behulp van een frequentiedetector, is in fig. 16 schema-

Fig. 15. Detectiekarakteristiek van de frequentiedetector in het schema
van fig. 14.
1e mengtrap
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Fig. 16. Schema van een FM-telegrafie-ontvanger met een frequentiedetector.
tisch aangegeven. Als eerste middenfrequentie wordt bv. 1,5 MHz
genomen en als tweede middenfrequentie bv. 60 kHz. De grensfrequentie van het laagdoorlatend filter wordt gekozen in overeen
stemming met de grootst voorkomende seinsnelheid. Ook bij deze
schakeling kan bij frequentiedrift de frequentie van de tweede oscillator automatisch worden bijgeregeld (zie Deel 4a, hfdst. IV.K.2).

D
VERGELIJKING VAN FREQUENTIEMODULATIE
EN AMPLITUDEMODULATIE BIJ TELEGRAFIE
Bij vergelijking van FM en AM bij telegrafie is, evenals dit bij om
roep het geval was (zie hfdst. III), de invloed van ruis en andere
storingen het voornaamste punt. Dat bij telegrafie-ontvangst op het
gehoor de ruis belangrijk is, spreekt wel vanzelf. Doch ook bij schrijfontvangst kan de ruis de ontvangst moeilijk of zelfs onmogelijk maken.
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Zou men van het ontvangen telegrafiesignaal een oscillogram opnemen,
dan vertoont de ruis zich als grillige pieken en dalen met nu eens
kleine, dan weer grote amplitude, gesuperponeerd op het gewenste
signaal. Daardoor kan een „punt" in twee of meer kortere punten
uiteenvallen en een „streep" worden vervormd in een aantal punten,
terwijl in een „tussenruimte" punten of strepen voor de dag kunnen
komen. Voor een betrouwbare telegrafieverbinding is het dus nodig,
dat het gewenste signaal in voldoende mate sterker is dan de ruis.
Ook bij telegrafie is de invloed van ruis en andere storingen in het
algemeen bij FM minder dan bij AM. Ook bij AM wordt in de ont
vanger soms een begrenzer aangebracht, waardoor de storingstoppen
tijdens de werkperioden worden afgesneden. Doch tijdens de rust
perioden blijven de storende spanningen bestaan, en slechts de toppen,
die boven het niveau van de werkperiode uitkomen, worden afge
sneden. Daardoor kunnen tijdens de rustperiode onbedoelde punten
en strepen ontstaan. De storingen kunnen tijdens de werkperiode het
signaal verminderen tot beneden het bedrag, waarbij het schrijftoestel
afvalt, waardoor een streep kan uiteenvallen in enige punten. Op deze
wijze kunnen de ontvangen tekens onleesbaar worden. Bij FM daar
entegen is het signaal steeds aanwezig, ook tijdens de „rust"perioden,
zodat de begrenzer ook dan werkzaam blijft. Het gevolg is, dat bij
FM een veel hoger niveau der storingen toelaatbaar is voordat het
ontvangen signaal onleesbaar wordt.
Ook in verband met fading biedt FM voordelen boven AM. Fading
ontstaat, wanneer het signaal langs twee of meer verschillende wegen
met verschillende lengte de ontvangantenne bereikt. De ontvangen
signalen bezitten een faseverschil, waardoor deze elkaar kunnen ver
sterken of verzwakken. Bij omroepontvangers hebben we gezien, dat
de invloed- der fading wordt tegengegaan door automatische regeling
der versterking (zie Deel 3, hfdst. IV.J). Bij radiotelegrafie met AM
is een dergelijke regeling bezwaarlijk, daar deze zeer traag zou moeten
werken om effectief te zijn. Immers tijdens de werkperiode is een
signaal aanwezig, dat een regelspanning levert. Tijdens de rust
periode verdwijnt deze regelspanning weer gedeeltelijk, zodat dan een
sterk ruissignaal optreedt. Wil men toch A.S.R. toepassen, dan moet
de tijdconstante met overleg worden bepaald om van deze regeling
inderdaad profijt te trekken. Door een begrenzer aan te brengen, die
de wisselende signaalspanningen op een constant niveau brengt, kan
het resultaat worden verbeterd. Doch hierbij treedt het verschijnsel op,
dat de tekens bij een sterk signaal worden verlengd en bij een zwak
signaal worden verkort. Dit blijkt uit fig. 17, waar kromme a een
sterk, kromme b een zwak signaal voorstelt en de lijn PQ het niveau
aangeeft, waarop het signaal wordt afgesneden. Daar de signalen bij
het begin en bij het eind exponentieel verlopen, is de tijd, dat het
sterke signaal het niveau PQ bereikt, tv terwijl deze tijd voor het
zwakke signaal slechts t2 is. Dit kan tot moeilijkheden bij schrijfontvangst aanleiding geven. Bij FM is er steeds een signaal aanwezig,
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Fig. 17. Kromme a. de stroom bij een sterk signaal; kromme b. de stroom bij
een zwak signaal; PQ. drempel van de begrenzer; tx. tekenlengte bij een sterk
signaal; U, tekenlengte bij een zwak signaal.
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Fig. 18. Ontvangst van telegrafiesignalen met amplitudemodulatie bij fading;
a. het sterkste signaal; b. een zwakker signaal, dat later aankomt; c. het totale
signaal, dat de som is der signalen a en b; GQ. het niveau, waarop het schrijftoestel aanspreekt. De seintekens worden verlengd.
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Fig. 19. Ontvangst van telegrafiesignalen met frequentiemodulatie bij fading;
a. het signaal na detectie; b. het gedetecteerde signaal nadat het een laagdoorlatend filter is gepasseerd.
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en wel tijdens de werkperiode even sterk als tijdens de rustperiode,
zodat een normale A.S.R. kan worden toegepast.
Ten gevolge van het weglengteverschil en het daardoor optredende
tijdsverschil van de twee signalen, die de ontvanger bereiken bij fading,
ontstaat er een overlapping van het rust- en het werkteken. Bij AM
kan daardoor het teken zowel verlengd als verkort worden (zie fig. 18).
Bij FM treedt deze overlapping natuurlijk ook op, doch zij heeft daar
een minder storende uitwerking. Als gedurende een seinteken van het
sterkste signaal een rustteken van het zwakste signaal wordt ontvangen,
ziet het gedetecteerde signaal er uit, zoals fig. 19a aangeeft. Na het
laagdoorlatende filter zijn de variaties verdwenen en verkrijgt men een
signaal, zoals fig. 19b aangeeft. Ook in dit opzicht is FM dus gun
stiger dan AM.

VI. DRAAGGOLFTELEFONIE

A
INLEIDING
De modernste telefonie, de draaggolftelefonie, past als het ware „de
radio op de kabel" toe. Daar de draaggolftelefonie uit de laagfrequenttelefonie en de radio is ontwikkeld, zal men verschillende problemen
uit het eerstgenoemde gebied ook in de draaggolftelefonie tegenkomen,
waaronder de vierdraadsvorkschakeling, het capacitief en het inductief
overspreken.
Onder B worden enige algemene begrippen behandeld, terwijl onder
C, hoewel zeer beknopt, een overzicht van de laagfrequenttelefonie
is gegeven. Enige van de daarin behandelde punten, met name de
pupin- en krarupkabels zijn, hoewel niet strikt noodzakelijk als inleiding
tot de draaggolftelefonie, evenwel toch opgenomen teneinde het beeld
van het gedeelte C niet te onvolledig te maken. De beschrijving van de
voornaamste elementen en enige draaggolfsystemen vormt de inhoud
van het gedeelte D.
Wil men naast het hoe ook iets van het waarom kunnen mededelen,
dan is een behandeling van de draaggolftelefonie via de laagfrequent
telefonie noodzakelijk.
Bij de radioverbindingen treedt de „aether" als overdrachtsmedium
op. In deze aether zijn de trillingen van alle zendstations gelijktijdig
aanwezig, ieder gekenmerkt door de frequentie van zijn draaggolf.
In de gewone radio-omroeptechniek zijn per zender vele ontvangers
aanwezig. Het is een economische eis, dat deze ontvangers, vanwege
hun grote aantal, zo eenvoudig mogelijk zijn. Dit leidt tot het bekende
systeem van uitzending van de draaggolf en de beide zijbanden.
Heeft men één zender en één ontvanger, dan is de situatie evenwel
anders. Daar verreweg het grootste deel der uitgestraalde energie zich
in de draaggolf bevindt, wordt deze onderdrukt. In verband met
detectiemoeilijkheden is het dan zeer gewenst, tevens één zijband te
onderdrukken. Als nevenvoordeel bereikt men hiermede, dat de band
breedte (frequentienood in de aether!) gehalveerd wordt en nog enige
energiebesparing optreedt. Voor detectie wordt dan aan de ontvangzijde de draaggolf weer opgewekt, waarvoor maar weinig energie nodig
is. Teneinde deze naar frequentie gelijk te kunnen maken aan die van
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het zendstation (synchroniseren), wordt nog een fractie van de draag
golf mee uitgezonden (zg. pilootfrequentie). Deze techniek wordt o.a.
in de Nederland—Indonesië-verbinding toegepast.
Bij een laagfrequent-telefoonverbinding tussen twee abonné's is in
het algemeen één aderpaar (dit is één heen- en één teruggeleider) van
de kabel bezet. In plaats van de aether treden hier nu twee koperen
aders en het isolatiemateriaal daartussen als overdrachtsmedium op.
Hierbij wordt per gesprek, vooral bij een lange verbinding, beslag ge
legd op een groot aantal kg kostbaar koper.
Het is dus niet te verwonderen, dat men, ter besparing van koper,
trachtte — naar analogie van de radio — verschillende gesprekken,
ieder gemoduleerd op een andere draaggolf, over één aderpaar te
voeren, waarmede de draaggolftelefonie haar intrede deed (in Amerika
op luchtlijnen ca 1918). Bij de aetheroverdracht geven fading en atmos
ferische storingen moeilijkheden. Bij de overdracht van trillingen in
een kabel zijn het de grote verzwakking (demping noemt men dit in
de telefonie) van het vermogen, het overspreken (dit is het verschijnsel,
dat een signaal van het ene gesprekcircuit in het andere waarneem
baar is) en het geruis. Naarmate de frequentie hoger wordt nemen zo
wel de demping als het overspreken toe.
De demping is door versterkers op te heffen, terwijl men het over
spreken in de hand heeft door het gebruik van zeer zorgvuldig ge
fabriceerde kabels, gecombineerd met de methode van kruisen en ba
lanceren. Nu resteert dus nog het geruis, welk verschijnsel helaas niet
te elimineren is. Men moet er steeds voor zorgen, dat de kleinste
signaalspanning ca een factor 1000 groter is dan de geruisspanning.
Dit betekent dus, dat men een versterker móét aanbrengen, daar, waar
de minimale signaalspanning 1000 maal de geruisspanning is geworden.
De verhouding signaal/geruis op ieder punt van de verbinding is een
belangrijk gegeven bij de beoordeling van een (te ontwerpen) telefonieverbinding.
De tegenwoordige goede draaggolfkabels met papierisolatie kunnen
een transmissieband tot ca 200 kHz overdragen bij een versterkerafstand van ca 25 km. Teneinde deze transmissieband zo frequentiéeconomisch mogelijk te benutten past men in de draaggolftechniek
éénzijbanduitzending met onderdrukte draaggolf toe o.a. om te vermijden,
dat door de grote amplitude de versterkers, die vele gesprekken gelijk
tijdig moeten versterken, overbelast worden.
In dë draaggolftelefonie zijn zender en ontvanger economisch vol
komen gelijkwaardig, in tegenstelling tot de radio-omroep en enigszins
in overeenstemming met de Nederland—Indonesië-verbinding.
De vermogens in de draaggolftelefonie zijn zo gering, dat onder
drukking van de draaggolf en de ene zij band voor energiebesparing
— zoals bij de radio-overdracht — geen zin heeft.
Voor een telefoonverbinding van vrij goede kwaliteit moeten in ver
band met de verstaanbaarheid van het gesprek frequenties van 300 tot
ca 2700 Hz behoorlijk worden overgedragen. Het bleek echter, dat bij
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verbreding van de band de verstaanbaarheid nog beter werd. Daarom
hebben de tegenwoordige systemen veelal een bandbreedte van 300
tot 3400 Hz, welke waarde voor internationale verbindingen is ge
normaliseerd. De laatstgenoemde bandbreedte eist een afstand tussen
twee opeenvolgende draaggolven van 4 kHz.
Alleen in het geval, dat met de frequentieruimte gewoekerd moet
worden, kiest men een veel nauwere band (wat natuurlijk ten koste van
de verstaanbaarheid gaat) en kleinere draaggolfafstand. Zo heeft men
in U.S.A. tijdens de tweede wereldoorlog, door circuit-nood gedwongen,
de bandbreedte gehalveerd!
De gesprekken, die van de abonné's via enige tussencentrales in
een grote centrale (districtscentrale, zie C.5) binnen komen, worden
ieder in een modulator op een verschillende draaggolf gemoduleerd. In
de modulator wordt de draaggolf en in een daarop volgend filter bv.
de onderzijband onderdrukt, terwijl van de bovenzijband frequenties
hoger dan 3400 Hz worden afgesneden. Heeft men een draaggolfsysteem met één modulatietrap, dan doorlopen de gesprekken ver
volgens als modulatie van de bovenzijband, met ieder een ander frequentiegebied, een aderpaar van de draaggolfkabel en de daarin aan
gebrachte versterkers. I11 de grote centrale aan de ontvangzijde worden
deze bovenzij banden, dus gesprekken, van elkaar gescheiden door
bandfilters. Hierna komt demodulatie (detectie) tot stand door aan een
modulator de bovenzijband en een draaggolf van dezelfde frequentie
als aan de zendzijde toe te voeren. Het resultaat is het oorspronkelijk
gesprek, dat nu over de minder kostbare verbindingen via enige tussen
centrales naar de andere abonné gaat.
Over een aderpaar van een draaggolfkabel, die tot 200 kHz ge
schikt is voor overdracht, zijn bij 4 kHz draaggolfafstand ca 50 ge
sprekken in één richting mogelijk. We zullen later zien, dat men voor
de andere richting een aderpaar uit een andere kabel neemt.
In totaal krijgt men dus per 2 aderparen ca 50 gesprekken, terwijl
dit bij een l.f.-verbinding met vierdraadsversterkers (zie C.4) één
zou zijn.
De kosten per kanaal (gesprekmogelijkheid) bij draaggolftelefonie
worden gevormd door het aandeel hierin van de zend- en ontvangapparatuur per kanaal en die van 2 aderparen gedeeld door het aantal
kanalen, dat hier gelijktijdig op kan worden ondergebracht. Ten op
zichte van laagfrequenttelefonie boekt men per gesprek een kostenwinst boven een minimale afstand (> 35 km). Vandaar, dat draaggolf
telefonie alleen voor de langere verbindingen wordt toegepast (in Ne
derland in de eerste plaats in het zg. interdistrictsverkeer, zie C.5).
In de telefonie-overdracht (waartoe wij niet het schakelmechanisme
rekenen om de verbinding tot stand te brengen) kwam men oorspron
kelijk 2 hoofdproblemen tegen.
1. Het eerste stelde de vraag: hoe kan men de maximum te over
bruggen afstand vergroten? De oplossingen hiervan zijn in historische
volgorde:
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а. luchtlijnen met dikke koperaders;
б. toepassing van pupin- en krarupkabels;
c. toepassing van twee- en vierdraadsversterkers;
d. verbinding met straalzenders.
(6. en c. geven tevens economieverbetering.)
2. Het tweede luidt: hoe kan men de economie van een verbinding
verbeteren, dus de kosten verminderen? Het antwoord hierop is:
а. phantoomschakeling;
б. draaggolftelefonie.
We zullen eerst zeer in het kort het begrip demping en de kabelconstructie behandelen, vervolgens aan de hand van de historische
ontwikkeling: pupinisatie, twee- en vierdraadsversterkers, dié punten
naar voren brengen, die ook voor draaggolftelefonie van belang zijn.
Alvorens dan tot de draaggolftelefoniesystemen over te gaan bespreken
we eerst het principe en de voornaamste elementen hiervan: de draaggolfkabels, de lijnversterkers, de modulatoren en de filters.

B
ALGEMENE TELEFONIEBEGRIPPEN
L Demping
In fig. i beschouwen we een aderpaar uit een lange kabel. In de
doorsneden i, 2, 3 en 4 meten we de impedantie en de spanning, be
palen daaruit de vermogens Px t/m P4. Door het verlies over het tra
ject 1—2 is P2 < P-i, het vermogen is verzwakt. Een maat voor deze
a2

al
Pi

1

a3

P2

2

P3

3

P4

4

Fig. 1. Het begrip demping.
verzwakking is PJP2♦ Daar ons oor „logarithmisch hoort" heeft het
in de telefoontechniek voordeel niet de verhouding Px/P2 op te geven,
doch een logarithmische maat hiervan, die men de demping a noemt.
Een tweede voordeel hiervan zal onder 2. blijken.
2. Dempingseenheden
Kiest men als grondtal van het logarithmenstelsel 10, dan ontstaat
het grondtal
de bel resp. decibel bij keuze van e (= 2,71828
1 Genoemd naar de uitvinder van de telefoon: Alexander Graham Belldes
ondanks vindt men in de gehele Engels-Amerikaanse literatuur bel (met één 1),
bij welke notatie we ons aansluiten.
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van de natuurlijke logarithme) als grondtal verschijnt de neper. Per
definitie verstaat men onder de demping a van twee vermogens P1
en P2:
ob = log PJP2
bel (B);
adB = 10 log PJP2 decibel (dB);
öN = V2 ^ PJP2 neper (N).
ajsf is de telejoontechnische definitie van de neper; let op de factor 1/2!
De factor Va heeft een historische betekenis. De bel heeft steeds betrekking
op een vermogensverhouding en de neper betrof oorspronkelijk een amplitudeverhouding, dus bv. een spanningsverhouding VJV2.
Zijn de weerstanden R1 en R2, waarop Vx en V2 worden gemeten, gelijk,
dan is 1/2 In PJP2 = ln VJV2, doch bij Rl4=R2 kan men uit VJV2 alléén geen
conclusies over de vermogensdemping trekken. Teneinde dit nu te vermijden,
heeft men in de telefoontechniek de neper ook als een vermogensverhouding
gedefinieerd. Door de factor 1/2 gaat deze voor gelijke weerstanden en impedanties — een in de practijk veel voorkomend geval — in haar oorspronkelijke
definitie over.
Uit ln a = 2,3026 log a en log a = 0,4343

a vindt men:

1 neper = 8,686 decibel en
1 bel
= 1,1513 neper.
De Angelsaksische landen en Nederland gebruiken de decibel, ter
wijl o.a. Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italië de neper als een
heid van demping voeren.
Zijn in fig. 1 de dempingen van de drie kabelstukken <7, a2 en az
neper en de totale demping van 1 naar 4 = a neper, dan is
a = 1/2ln-^ = V, ln ^ X !&■ X
■*4

*2

*3

=
^4

P.
p*
Px
= V2ln-Hi-+1/2 ln
f V» ln
p4
p3
p*

ai + a2 ~f a3 neper.

Met andere woorden de totale demping van enige vierpolen (dit is
een netwerk met 2 ingangs- en 2 uitgangsklemmen) in cascade is de
som der dempingen der vierpolen. Een telefoonverbinding bestaat uit
een cascadeschakeling van vierpolen. Het is hierbij veel gemakkelijker
de dempingen van de vierpolen op te tellen dan de vermogensver
houdingen steeds met elkaar te vermenigvuldigen. Dit is wel hét voor
deel van de demping, gedefinieerd als de logarithme van de ver
houding van twee vermogens.
3. Het niveau
Het is in de telefonie van veel belang in bepaalde punten van de
verbinding het daar aanwezige vermogen te kennen. Dit hangt af van:

l

n6 VI.B.3-C.1
a. het vermogen, waarmede aan het begin A van de verbinding
wordt gezonden;
b. de demping, welke tussen A en de beschouwde doorsnede B op
treedt.
Zendt men in A met een vermogen Pa = 1 mW en meet men ter
plaatse B een vermogen Pg = 0,1 mW, dan is per definitie het abso
lute niveau ter plaatse B:
Nz= 10 log Pb/Pa = 10 log 0,1 = — 10 dB ten opzichte van
1 mW = 1 mW — 10 dB [andere notaties: — 10 dB (mW), — 10 dBm].
Per definitie is dan het relatieve niveau ter plaatse B: — 10 dB
ten opzichte van A, ongeacht het vermogen, uitgedrukt in mW, waar
mede in A wordt gezonden. Men zegt dan, dat het relatieve niveau
—10 dB ten opzichte van A is.
Zendt men bij A met 5 mW, dan is het vermogen, dus het absolute
niveau, in B 5 mW — 10 dB = 0,5 mW.
Het absolute niveau is eigenlijk een soort wattmeteraflezing. Het
relatieve niveau is een logarithme van een verhouding van twee ver
mogens, indien men met de bel als eenheid van demping werkt.
Bij het gebruik van de neper als eenheid wordt soms de neperiaanse loga
rithme van de spanningsverhouding van twee doorsneden als relatief niveau op
gegeven, ongeacht de impedantie, waarop de spanning wordt gemeten. Men
aanvaardt in dit geval de neper dan niet als 1/2 ln Pb/Pa* doch houdt hierbij
vast aan zijn oorspronkelijke definitie ln Vb/Va. De relatieve niveaumeting is
hiermede tot een eenvoudige voltmeteraflezing teruggebracht. Anderzijds is
door deze conservatieve opvatting uit het zó gedefinieerde niveau geen conclusie
over de vermogens te trekken, tenzij de impedanties bekend zijn.
Voor het beginpunt A der verbinding, het zg. nulniveau, wordt
doorgaans de tweedraadsuitgang van een plaatselijke telefooncentrale
genomen.
De grafische voorstelling van het verloop van het relatieve niveau,
uitgezet tegen de (geografische) plaats in de verbinding, noemt men
het niveaudiagram.

c
LAAGFREQUENTTELEFONIE
1, De duplex=verbinding
In tegenstelling tot de oudere telegraaftechniek gebruikt men in de
telefonie zowel bij luchtlijnen als kabels voor de terugleider geen aarde,
doch steeds een aparte ader, zodat een verbinding door een aderpaar
wordt gevormd (zie ook onder 3). Het is mogelijk over 2 aderparen
gelijktijdig 3 gesprekken te voeren. In fig. 2, de afbeelding van de
duplexverbinding, vormen a en b een aderpaar, evenals c en d. A, B,
C en D zijn middenaftakkingen op de lijntransformatoren (translatoren),
T zijn de abonnétoestellen.

!
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Spreekt Tx met T2 (stroom ij), dan zijn A en B aequipotentiaalpunten; z\ blijft in circuit I. Het geheel is een brugschakeling 1 : 1
in balans met AB als stroomloze diagonaal. Spreekt T3 met T4, dan
zullen de stromen zich bij A, B, C en D in twee gelijke delen splitsen,
in totaal de lijntransformatoren van de abonné's Tx, T2, T5 en T 6

i;

1!
1.

Fig. 2. De duplex-verbinding. I is stamcircuit I, II is stamcircuit II,
III is het derde gesprekcircuit (duplex-verbinding, phantoomcircuit), dat ontstaat door gebruik te maken van de middenaftakkingen A, B, C en D en geen extra twee metallieke aders vereist.
niet magnetiseren, zodat deze niets van het gesprek tussen T3 en T4
vernemen.
De circuits I en II noemt men de stamcircuits of tweedraads-lusverbindingen en III het phantoomcircuit (afkomstig van circuit phantöme = spookcircuit) of vierdraads-lusverbinding (duplexlijn). De
heengaande ader van het phantoom bestaat uit de aders a en b parallel
en de teruggaande ader uit de aders c en d parallel. De weerstand van
het phantoom is de helft van die van een stam. Onder 2. zullen we
zien, dat men deze schakeling voor laagfrequentfe/e/ome practisch
alleen bij de Dieselhorst—Martin-kabel kan toepassen. Deze duplexverbinding was, lang voordat de draaggolftelefonie haar intrede deed,
reeds een oplossing om de economie van de lijn met 50 % te ver
beteren.
Over 2 phantoomverbindingen kan men weer een zg. superphantoomverbinding opbouwen, die door het overspreken voor telefonie niet
meer geschikt is, echter nog wel wordt gebruikt voor het overdragen
van telegrafie (signaalimpulsen).
2. Papiersloodkabels
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a. Luchtlijnen
De eerste telefonie-overdracht heeft over luchtlijnen plaats gehad.
De heen- en terugleider bevinden zich verder van elkaar dan in een
■
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kabel, wat een kleinere capaciteit en grotere zelfinductie betekent.
Beide eigenschappen en de mogelijkheid, een grotere draaddoorsnede
(3 mm 0) dan bij kabels met meerdere aderparen practisch mogelijk
is, toe te passen, zijn uitermate gunstig voor de transmissie. Vanwege
de afhankelijkheid van weersomstandigheden (de isolatieweerstand kan
bij vochtig weer, ijzel en sneeuw, ondanks goede isolatoren, bedenke
lijk lage waarden hebben), kans op blikseminslag en hindernis in
dichtbevolkte streken heeft men ze o.a. in Nederland verlaten. We
zullen ons daarom verder tot de overdracht over kabels beperken.
6. Kabelconstructie
De aderdiameter van kabels varieert van 0,4 mm (locale kabels) tot
1,5 mm (interlocale kabels). De koperader wordt geïsoleerd door de
ader met een laag overlappend papier te omspinnen. Vaak bevindt
zich tussen deze omspinning en de ader nog een papierkoordje in open
spiraal gewikkeld teneinde de capaciteit tegen andere aders klein te
houden. Hoe meer „lucht" een kabel bevat, des te kleiner zijn de
capaciteiten en des te beter de overdrachtseigenschappen.
De parige kabel
Slaat men 2 aders met een spoed van ca 30 mm in elkaar tot een
aderpaar en deze aderparen laag voor laag in elkaar (bv. 1 aderpaar in
het midden, daaromheen 6, in de volgende laag 12, enz.) dan ontstaat
Isolatie (lucht-papier)
'sST'n Koperader

b

\
v

c \V
Fig. 3. Doorsnede over
een parige kabel, a en
b zijn koperaders, die
tezamen een paar
vormen.

d

b
Fig. 4. Doorsnede over
een stergroep, a en b
vormen een aderpaar,
evenals c en d. De 4
aders worden tezamen
in elkaar geslagen.

Fig. 5. Doorsnede over
een Dieselhorst-Martin-groep. a en b vormen
een aderpaar, evenals c
end. In totaal zijn hier
drie verschillende
spoeden toegepast.

de parige kabel (zie fig. 3). De naast elkaar gelegen aderparen worden
met verschillende spoed geslagen met het doel de inductieve en capacitieve koppelingen zeer klein te houden. Een omspinning van 1 k 2
maal papier -}- soms linnen komt om dit geheel, vervolgens de ge
perste loodmantel (= lood + enige procenten antimoon en tin). Als
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bescherming van de loodmantel volgen nu papier — jute — gespiraliseerd ijzerband (wapening tegen mechanische beschadiging) — jute en
asphalt. De parige kabel wordt gebruikt als stadskabel (max. 1200
paren) voor verbinding van de abonné's met de centrale.
De sterkabel
Hierbij worden 4 aders tot een stergroep in elkaar geslagen (fig. 4).
De diagonaal tegenover elkaar gelegen aders (dus a, b of c, d) vormen
een aderpaar. Deze 4 aders, die een ster-dubbelpaar (stergroep, Sternvierer, star quad, quarte-étoile) vormen, worden nu met andere dubbelparen laagsgewijze (bv. ie laag één, 2e laag 6, 3e laag 12 dubbelparen enz.) in elkaar geslagen. Voor 2 naburige stergroepen kiest men
een ongelijke spoed. De lagen worden meestal in tegengestelde rich
ting samengeslagen.
De Dieselhorst—Martin (D.M.)-kabel
Hierbij worden 2 aderparen van verschillende spoed met weer een
andere spoed tot een dubbelpaar samengeslagen (fig. 5). De spoed van
het dubbelpaar is voor naast elkaar gelegen dubbelparen weer ver
schillend.
c. De impedantie en demping van lange leidingen (kabels)
Onder de karakteristieke impedantie Z (zie Deel 2, hfdst. III.D.2)
van een lange leiding verstaat men de ingangsimpedantie van de
leiding als deze zeer lang is. Met zeer lang bedoelt men dan zó lang,
dat de ingangsimpedantie onafhankelijk is van de afsluitimpedantie
aan het einde. Een eigenschap van de karakteristieke impedantie Z is
nog, dat, indien men een leiding van eindige lengte afsluit met Z, de
ingangsimpedantie dan ook steeds Z is, ongeacht de lengte. Aan het
einde treedt dan geen gereflecteerde golf op, hetgeen uit transmissieoogpunt zeer aangenaam is. Het streven in de transmissietechniek is
er meestal op gericht de leiding zo goed mogelijk met de karakte
ristieke impedantie af te sluiten.
Zij van een dubbelader per km lus R de weerstand, L de zelfinductie, G de afleiding (= 1 : parallelweerstand, die de isolatieweerstand -f verliezen in het diëlectricum vertolkt) en C de capaciteit,
dan is de volledige uitdrukking voor Z\
(1)
Z = -\/(R j co L)/(G + j co C). .'
Voor een papier-loodkabel met 0,9 mm aderdiameter is R = 56 ohm,
L = 0,7 mH, G = 1 ^tmho en C = 0,036 pF, alles per km lus ge
rekend.
We beschouwen nu (1) bij 800 Hz {co = 5000 rad/sec) en vinden
coL= 3,5 ohm, co C = 180 ^mho.
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In het laagfrequent-telefoniegebied van 300 tot 3400 Hz kan men
bij kabels coL ten opzichte van R nog wel en G ten opzichte van ojC
zeker verwaarlozen en vindt men de benaderingsformule:
(2)

Z = VRIj co C.

De fasehoek van Z in (2) is dus — 7^/4 radialen; de kabel is in het
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Fig. 6. De impedantie als functie van de frequentie
voor een papier-loodkabel met 0,9 mm aderdiameter.
l.f.-telefoniegebied dus ca „450 capacitief". Het verloop van Z met de
frequentie is in fig. 6 voor een kabel met 0,9 mm aderdiameter aan
gegeven.
Is de frequentie zo hoog, dat coL >> R, dan is G ten opzichte van
(oC zeker te verwaarlozen en gaat (1) over in:

£ = VL/C.

(3)

Z is nu reëel geworden en onafhankelijk van de frequentie. For
mule (3) ontmoet men in de radiotechniek voor de karakteristieke im
pedantie (golfweerstand) van lange leidingen.
Naast de waarde van Z worden de transmissie-eigenschappen van
een lange leiding door een tweede complexe grootheid, y genaamd,
vastgelegd. Ook deze grootheid is in Ry L, G en C uit te drukken.
De exacte formule luidt:
y=

+jcoL){G+jco C).

(4)

[Let op het verschil met (1).]
Daar y een complexe grootheid is (het is nu eenmaal niet gebruike
lijk er een streepje boven te zetten) stelt men:

7 = a + J P'
Een berekening leert ons, dat a de demping in nepers per km en p
de fasedraaiing in radialen per km van de spanning of de stroom
voorstelt, indien de leiding met de karakteristieke impedantie is afge
sloten. y geeft dus aan, hoe het signaal gedempt en in fase wordt
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gedraaid, kortom geeft inlichtingen omtrent het signaal bij de voort
planting langs de leiding; vandaar, dat y de voortplantings- of transmissiefactor wordt genoemd.
a = Re {V{R + j o) L) (G j at C)}................
(5)
(Hiermee wordt bedoeld: het reële deel van de wortelvorm.)

0.14
0.12
0.10

I

1
fS

0.08

R = 56 f2/km

0.06

C = 0,036 jjF/km

0,04
0.02

L.F. TELEFONIE GEBIED
ƒ injHz ---- ►
1000

2000

3000

4000

Fig. 7. De demping als functie van de frequentie
voor een papier-loodkabel met 0,9 mm aderdiameter.
De demping stijgt in het getekende gebied volgens
een parabooltak.
Verwaarlozen we in het gebied van 300 tot 3400 Hz, evenals bij Z,
co L ten opzichte van R en G ten opzichte van co C, dan vindt men
de benaderingsformule:
a = Re {VRjco C} =

neper/km.

(5^)
i.

Opmerking: Men vindt hier a direct als Re (y), welke waarde, zonder omrekenfactor, de demping in nepers/km aangeeft. Dit is de reden, dat de neper
zich speciaal bij de kabelberekeningen nog zo lang handhaaft.
Voor veel hogere frequenties (bv. 50 kHz) is co2 L2 >> R2, terwijl
blijft gelden G2 << co2 C2. Uitwerking van (5) (eerst het reële deel
nemen en daarna R2/co2 L2 << 1 en G2/co2 C2 << 1 invoeren, vervolgens
voor -v/i-fzl^i-j-d/2 enz. invoeren, A « 1) geeft dan
a = -^=- + — Z neper/km
24
2

r
ii

i:

(5b)

met Z = VLjC [zie (3)].
De demping is schijnbaar onafhankelijk van de frequentie, ware het
niet, dat nu R en G van de frequentie afhangen. Bij hogere frequenties
neemt R toe door het skin- en „proximity"-effect (= stroomverdringing door stromen in naburige geleiders; proximity = nabijheid). G

;

:
:
i
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stijgt eveneens met de frequentie. Dit is de reden, dat voor hogere
frequenties (> 50 kHz) de demping niet tot een constante waarde
nadert, doch steeds blijft stijgen.
Fig. 7 geeft het verloop van de demping aan voor de kabel volgens
ons voorbeeld. We zien hieruit, hoe de demping met de frequentie steeds
toeneemt.
De formules (1) en (4) komen oorspronkelijk te voorschijn als reken
grootheden bij de oplossing van de befaamde telegraafvergelijking.
Deze beschrijft het verschijnsel in een lange leiding over een zeer
kort stukje leiding en geeft, bij aanneming van een sinusvormige op
lossing naar de tijd, een lineaire differentiaalvergelijking van de tweede
orde naar de plaats. De mathematisch geschoolde lezer wordt hiervoor
verwezen naar G. J. ELIAS, Theorie der Wisselstromen, hoofdstuk 7
of J. R. G. ISBRUCKER, Zwakstroomtechniek, 5e druk, hoofd
stuk XVII. Zie verder ook Deel 2, hfdst. III.D.2.
Vergelijking tussen ster- en D.M.-kabel.
Bij gelijke aderdiameter heeft de D.M.-kabel een kleinere vulfactor dan een
sterkabel, kost dus meer aan lood. Deze vergelijking is zonder meer niet eerlijk,
daar een D.M.-kabel — in tegenstelling tot een sterkabel — de mogelijkheid
tot een telefoniephantoom biedt.
De capaciteit van het stamcircuit Cst is de capaciteit tussen de aders a en b
resp. c en d (fig. 4 en 5), terwijl die van het phantoomcircuit Cph wordt ge
vormd door de aders a + b en c + d. Nu meet men voor
een sterkabel
Cph — 2,7 Cst,
een D.M.-kabel CPh = 1,6 CSf
Daar a = \/co C R/2 en de weerstand van het phantoomcircuit de helft van
de weerstand van het stamcircuit is (zie onder 1.), vindt men
voor een sterkabel
_______
aph = <*st "V/2,7
X 0,5 = 1,16 ast,
voor een D.M.-kabel aPh = ast V 1,6 X 0,5 = 0,89 ast.
Het phantoomcircuit van de sterkabel heeft dus een hogere demping dan het
stamcircuit en is daardoor niet geschikt voor telefonie. Het phantoomcircuit
van de D.M.-kabel is voor telefonie wel te benutten en mag dus per dubbelpaar (bijna) 50 % duurder zijn. De D.M.-kabels noemt men vanwege de moge
lijkheid van duplexverkeer daarom wel duplex-kabels.
Het phantoomcircuit van een sterkabel wordt voor telegrafie vaak gebruikt.
3. Het overspreken en middelen daartegen
In een luchtlijnen- en kabelverbinding lopen een groot aantal ver
bindingen dicht bij elkaar, waardoor het gevaar ontstaat, dat ze elkaar
wederkerig door magnetische en capacitieve koppeling beïnvloeden. Men
noemt dit verschijnsel overspreken, waarbij men nog onderscheid maakt
tussen verstaanbaar en onverstaanbaar overspreken. Het eerste brengt
het telefoongeheim in gevaar, terwijl het tweede een hinderlijk bij
geluid is. De sterkte hiervan drukt men uit in de overspreekdemping,
waaronder men verstaat de demping van een denkbeeldige leiding, die
men rechtstreeks tussen de storende zender en gestoorde ontvanger zou
moeten schakelen om het storende vermogen even sterk te verzwakken,
als dit door de overdracht van de ene leiding op de andere geschiedt.
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Voor het verstaanbaar overspreken eist men voor de hele verbinding
een demping van ca 8 neper (70 dB) en voor het onverstaanbaar over
spreken 7 neper (61 dB). In het eerste geval dringt ongeveer het
0,11-millioenste deel van het storende vermogen in het gestoorde cir
cuit, in het laatste geval ongeveer het 0,83-millioenste deel; 8 neper
is vrijwel onhoorbaar, 7 neper is een zwak merkbare storing.

.C2

%
C4

b
Fig. 8. Schema ter verklaring van de capacitieve koppeling in een kabel:
a. de werkelijke toestand van een stergroep; b. het door stermaastransformatie uit a af te leiden schema. De invloed van de aardcapaciteiten
Wx t/m W.i is in de waarden van Cx t/m C0 opgenomen.
Bij luchtlijnen zijn de capaciteiten gering en is het overspreken in
hoofdzaak inductief. Men kan het laatste verminderen door over
zekere afstanden de aders van het dubbelpaar te kruisen.
Een zwaarder probleem zijn de overspreekverschijnselen bij kabels.
De magnetische koppeling tussen de naburige circuits is van des te
groter invloed, naarmate de oppervlakte van de door het aderpaar .ge
vormde lus groter is en de circuits dichter bij elkaar liggen. In ver
band met het eerste is telefonie over enkeldraden met de aarde als
terugleider onmogelijk. Het eenvoudigste middel om deze magnetische
koppeling te verminderen is het samenslaan van het aderpaar, waar
door de magnetische velden, door het aderpaar opgewekt, langs de
kabel voortdurend van richting wisselen, waardoor de inductiewerkingen op het naburige circuit elkaar over de gehele lengte opheffen.
Voorwaarde hiervoor is, dat de nabijgelegen circuits met een ver
schillende spoed worden geslagen.
Bij kabels overweegt in het laagfrequente gebied het capacitief over
spreken,, In fig. 8a en 8b zijn a, b en c, d twee naast elkaar gelegen
aderparen van een dubbelpaar van een ster- of D.M.-kabel. Fig. 8a
geeft de onderlinge capaciteiten C\ t/m C'6 in de doorsnede aan, be
nevens de 4 aardcapaciteiten W1 t/m W4. Door stermaastransformatie
(zie Deel 2, hfdst. III.B.6) op de ster W1 t/m WA toe te passen gaat
fig. 8a over in 8b. De invloed van W1 t/m W4 is nu in de waarden
Cx t/m C6 verrekend. Zendt men op a, b en luistert men op c, d, dan
I
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is Cq een belasting van het zendcircuit en C5 van het ontvangcircuit
en zijn verder niet van belang. Het geheel is nu een brug van Wheatstone met evenwichtsvoorwaarde Cx : C2 = C3 : C4. Deze voorwaarde
tracht men bij kabels zo goed mogelijk te vervullen. Daarom wordt
na het leggen de kabel nog capacitief gebalanceerd (dat wil zeggen
Ci : C2 = C3 j C4 gemaakt) óf door het bijschakelen van condensatortjes óf door het kruisen van de aders in de verbindingsmoffen óf
door een combinatie van beide werkwijzen.
4. Middelen om de demping te verminderen
(en de economie te verbeteren)
Voor een normale telefoonverbinding is 3,3 neper (29 dB — dit is een
verhouding der spanningen van ongeveer 1 : 30) de maximaal toelaat
bare demping van abonné tot abonné (zie ook onder 5). Bij een aderdiameter van 0,9 mm treedt bij 1800 Hz een demping op van circa
0,1 neper/km (fig. 7). De maximum te overbruggen afstand met deze
aderdiameter is dus maar 33 km! Uit formule (5a) volgt, dat we a
kunnen verminderen door R en C te verkleinen. Beide mogelijkheden
zijn gebonden aan een economische grens. Verkleining van R leidt tot
dikke aders, dus te veel duur koper en geeft aanmerkelijke vergroting
van de loodmantel. Verkleining van C betekent veel grotere afstanden
tussen de aders, een practisch onmogelijke constructie en een onbe
taalbare loodmantel.
a. Kramp- en pupinkabel
De zelfinductie van een aderpaar van een kabel is maar gering,
daar de aders zich dicht bij elkaar bevinden (ca 1 mH per km). De
capaciteit is daardoor groot (ca 0,036 pF per km). Vandaar, dat in
formule (5a) voor de demping naast de R de C, doch niet de L voor
komt. De invloed hiervan is in het toonfrequentie-telefoniegebied te
verwaarlozen.
We verdelen een homogene kabel van 1 km in n gelijke secties
(fig. 9). Zij op een gegeven ogenblik de (laad)stromen door de con
densatoren ij t/m in, dan vloeit door de eerste weerstandssectie de
som der stromen z\ t/m in, door de tweede de som der stromen i2
t/m in enz. Deze capacitieve stromen doen aan de transmissie niet
mede (nuttig is alleen de stroom door de belastingsweerstand Ru) doch
geven in de serietakken R/n verliezen en wel des te meer, naarmate
de frequentie hoger is. Elke laadstroom moet in het algemeen de lange
weg van de generator door de diverse weerstandstakken R/n naar zijn
bijbehorende condensatorelement C/n afleggen.
In 1873 heeft O. Heaviside er reeds op gewezen, dat men door
kunstmatige vergroting van de gelijkmatig verdeelde zelfinductie de
demping aanzienlijk kan verminderen. Het zelfinductie-element levert
dan de laadstroom aan zijn bijbehorende condensatorelement, behoeft
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dus niet door de generator geleverd te worden, waardoor de stroom
in de serieleiding (n X R/ri) veel kleiner wordt, dus ook het energie
verlies hierin, met het gevolg, dat de demping van de kabel belangrijk
is verminderd.
In de sterkstroomtechniek treedt
vaak het omgekeerde geval op; daar
zijn de belastingen ten gevolge van
motoren inductief en plaatst men over
de klemmen van de motor een conden
sator, die plaatselijk de wattloze induc
tieve stroom levert. Bij de juiste keuze
van de capaciteit is een cos rp — 1 te
bereiken, vandaar de naam, „cos <pcondensatoren”. De wattloze stroom
behoeft nu niet de weg van de centrale
naar de motor af te leggen, geeft dus
geen extra leidingverliezen. Slechts de
wattstroom, deze alleen wordt door de
vloeit door de leiding.

R

Rii
1
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R

—-OJlr
'#F

14* ^

Fig. 9. De homogene kabel, verdeeld
in n secties, ter verklaring van de
verhoging van de demping door de
capacitieve laadstromen il t/m in.
kWh-meter aangewezen en dus betaald,

Krarup (Deens telefooningenieur) verwezenlijkte dit principe door
in 1902 een zg. krarupkabel te maken door de geïsoleerde koperaders
met dun ijzerdraad te omspinnen. Sedert dien zijn op dit gebied nog
goede vorderingen gemaakt. De grootste moeilijkheid is de gelijkmatig
heid van de zelfinductie. Ze worden alleen in bijzondere gevallen
(o.a. onderzeekabel) nog toegepast.
In 1893 stelde O. Heaviside voor ter vermindering van de demping
op onderling gelijke afstanden spoelen in serie met de geleiders te
schakelen.
Michael Pupin (Serviër, later als Amerikaan genaturaliseerd) komt
de verdienste toe de gedachte van Heaviside voor de practijk verder
te hebben uitgewerkt. Hij toonde in 1899 aan, dat men hetzelfde
effect tot een zekere frequentie bereikt, als men de gelijkmatig ver
deelde zelfinductie vervangt door spoelen (dus geconcentreerde zelfinducties) in serie met de aders op onderling gelijke afstanden, mits deze
afstanden klein zijn ten opzichte van de golflengte der over te brengen
trilling.
De afstand der spoelen varieert van 3 tot ca 1 km, terwijl zelfinductiewaarden van 177, 140, 130, 88, 85 en 65 mH voor het stamcircuit vaak voorkomen. Vanwege de symmetrie wordt de helft van de
wikkeling in de a-ader en de andere helft in de b-ader geschakeld.
Beide helften zijn op één kern gewikkeld. Door 4 wikkelingen op één
kern toe te passen is het phantoomcircuit ook te pupiniseren.
Vanwege de symmetrie (de zelfinducties in a- en b-ader mogen max. 0,1 %
verschillen!) en geringe spreiding (geen uitwendig veld) worden de 2 wikke
lingen op eenzelfde ringkern van hoogwaardig magnetisch materiaal met ju^wioo
gewikkeld. De spoelen zijn vrij groot (gem. 120 cm3), daar ze de aderweerstand
per spoelenafstand, waarmede de demping evenredig is — zie formule (7)

;

:
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verderop —, maar ca io % mogen vergroten. De spoelen worden in zg. pupinkasten gemonteerd. Deze kasten worden in de grond ingegraven of in kabelputten ondergebracht. De binnenbak van het eerstgenoemde type vormt na
montage in de kabel met de loodmantel hiervan een hermetisch gesloten geheel.
Deze binnenbak is door een gietijzeren buitenbak beschermd tegen mechanische
beschadigingen.

sc J.
2 T

Baiaaa
S km

Fig. io. Schema voor een sectie van
een gepupiniseerde kabel. 5 is de
spoelenafstand, Ls de totale zelfinductie
bij serieschakeling der beide spoelhelften en S C de totale capaciteit van
de pupinsectie (spoelenveld). De sectie,
dus ook de gepupiniseerde kabel, ge
draagt zich als een laagdoorlaatfilter,
laat dus maar trillingen tot een zekere
frequentie (grensfrequentie) door.

Een pupinsectie, dit is een kabelstuk ter lengte S van de spoelen
afstand, kunnen we door fig. io
voorstellen, waarin Ls de totale
zelfinductie van de spoel is en
C de kabelcapaciteit per km. We
herkennen hierin direct een laagdoorlaatfilter met vrij veel verliezen
tengevolge van de aderweerstand,
waarvoor volgens de filtertheorie
geldt, dat de grensfrequentie

h~

I

(6)
=■- Hz.
n \/LsS C
Bij de grensfrequentie gaat het
doorlaatgebied over in een dempingsgebied.
In fig. ii is de dempingskromme getekend voor dezelfde kabel
(o,9 mm ader 0) als fig. 7, doch nu gepupiniseerd met de bij ge
schreven waarden. Ros is de gelijkstroomweerstand van de spoel. Men
vergelijke fig. 11 vooral met fig. 7.
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Fig. 11. Demping van een papier-loodkabel met 0,9 mm aderdiameter voor twee
verschillende zelfinductiewaarden en constante spoelenafstand S. Hoe kleiner de
zelfinductie, des te groter is de grensfrequentie fe [zie ook form. (6)], doch des
te hoger zal de demping zijn [zie form. (7)]. Ros is de gelijkstroomweerstand
van de spoel. Men vergelijke deze figuur met fig. 7, waaruit het effect der
pupinisatie (dempingsreductie) duidelijk blijkt.
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De demping in het rechte deel van de karakteristiek wordt bij be
nadering gegeven door

a= R + JRsIS neper/km.
2 VLsIS C

(7)

Door de pupinisatie verkrijgt men een lagere en meer gelijkmatige
demping in het doorlaatgehied ten koste van een zeer hoge boven de grensfrequentie.
Voor telefonie-overdracht komt het gebied tot 0,8 /g in aanmerking.
Uit (6) en (7) volgt, dat bij gelijke S de grensfrequentie en de demping bij
lichte pupinisatie (Ls klein) hoger is dan bij zware pupinisatie. Nu kan men
door 5 Ls constant te houden een bepaalde /K handhaven. Verhoogt men dan
Ls, dan wordt S evenredig kleiner en vermindert volgens (7) ook a. Het is
duidelijk, dat men hiermede niet te ver kan gaan vanwege de kosten der spoelen
en de verhouding spoelweerstand tot sectieweerstand van de kabel. De uit
vinding van Pu pin is van enorme betekenis geweest voor de telefonie, daar ze
tót de toepassing van de tweedraads- en later vierdraadsversterkers de telefonie
over grote afstand mogelijk maakte. Omgekeerd kan men voor kleine afstanden
door pupinisering met veel dunnere aderdiameters volstaan. De besparing ener
zijds van koper en lood van de kabel is nl. veel groter dan de kosten anderzijds
van de pupinisatie. Als zodanig behoort de pupinisatie ook thuis onder het
hoofdstuk economieverbetering.
b. Twee- en vierdraadsversterkers
De pupinspoelen hebben de reikwijdte van de telefonie-overdracht
een factor 4 a 5 vergroot. Voor zeer lange verbindingen schieten ze
echter te kort, o.a. wegens toch nog te hoge demping. Telefonieoverdracht over nog grotere afstanden is pas mogelijk geworden door
de uitvinding van de triode en de penthode en de toepassing daarvan
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Fig. 12. a. Principeschema van een verbinding met tweedraadsversterkers. De
verbinding tussen de versterkerstations bestaat uit een tweedraadsverbinding
(aderpaar) per gesprekcircuit. In elk versterkerstation zijn 2 vorken nodig,
b. Principeschema van een verbinding met vierdraadsversterkers. De verbinding
tussen de versterkerstations bestaat uit een vierdraadsverbinding (twee aderparen uit verschillende kabels) per gesprekcircuit. Alleen aan het begin en einde
der verbinding is een vork nodig.

I

128 VI.C.4
in telefonieversterkers. Globaal gesproken heft de versterker de dem
ping van de voorafgaande kabelsectie op. Versterkers laten slechts
signalen in één richting door. Het telefoonverkeer is echter twee
richtingsverkeer. Hiervoor bestaan twee oplossingen, nl. de tweedraadsversterker (fig. 12a) en de vierdraadsversterker (fig. 12b).
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Fig. 13. Principeschema van de balansschakeling of vorkschakeling bij een tweedraadsversterker. LB! en LB2 zijn lijnbalansen, die de impedantie van lijn 1,
resp. lijn 2 in het gebruikte frequentiegebied zo goed mogelijk nabootsen. B is
een middenaftakking op AC. Fx en F2 zijn laagdoorlaatfilters; Vx en V2 zijn
versterkers. Het uitgangsvermogen van V2 verdeelt zich gelijk over LBjl en de
lijn 1. Het uitgangssignaal van V2 geeft in het ideale geval geen spanning op
de ingangsklemmen van Vx.
Bij een verbinding met tweedraadsversterkers worden op afstanden
van 30 tot 70 km telkens twee versterkers in de lijn aangebracht,
waarbij de ingang van de ene versterker en de uitgang van de andere
versterker met de lijn zijn verbonden. De verbindingen tussen de ver
sterkers in de verschillende versterkerstations bestaan hierbij dus uit
één aderpaar.
Bij de verbindingen met vierdraadsversterkers is het telefoonverkeer
in de ene richting geheel gescheiden van dat in de andere richting.
Hierbij zijn dus voor een verbinding twee aderparen nodig, terwijl
alleen in de eindstations de ingang van de ene versterker en de uit
gang van de andere met de tweedraadslijn verbonden zijn.
Het zonder meer verbinden van de in- en uitgang zou natuurlijk
genereren („rondzingen") van de versterkers veroorzaken. Daarom
past men een balans- of vorkschakeling bv. volgens fig. 13 toe, die in
wezen een brugschakeling is. De vier takken van de brug worden aan
de ingangszijde gevormd door de impedantie ï van de lijn, de lijn
balans LBjl en de beide impedanties tussen A—B en B—C, welke
afhangen van de ingangsimpedantie van de versterker. Daar B een
middenaftakking is op AC zijn deze twee impedanties steeds gelijk.
De impedantie van de lijnbalans LBi maakt men zo goed mogelijk
gelijk aan die van de lijn 1. De uitgangsspanning van de versterker V2

VI.C.4

129

zal nu geen spanning geven tussen A en C, daar de brug in evenwicht
is. Helaas verdeelt het uitgangsvermogen van V2 zich gelijk over de
lijn i (nuttig vermogen) en LB; (verlies). De helft van het vermogen
gaat verloren, hetgeen een demping van 1/2 ln 2 = 0,35 neper (= 3 dB)
betekent. Er komt van V2 dus geen spanning op Vx. Omgekeerd zal
een signaal van lijn 1
wel op de ingang van
01
Vj en dus op lijn 2
1' \
/' \
versterkt overgedragen Alo^_.
o Bi
worden. Het is echter
.
V
moeilijk voor alle fre
quenties met LBl de
kabelimpedantie na te
bootsen. Daarom maakt
men de balans tot bv. A2o-^=<-7
3400 Hz zo goed mo
gelijk. Het gevaar van
02
genereren belet men
dan door voor de Fig. 14. Het overspreken bij tweedraadsversterkers.
Gevaarlijk voor het overspreken is de weg Ax Cx
versterkers de laag- Dx D., C2 Ao, daar hierin naast de overspreekdemping
doorlaatfilters Fx en F2 tussen Di en D2 éénmaal de versterking van de
versterker optreedt.
te schakelen, die bij
3400 Hz beginnen te
dempen. De nabootsing van de kabelimpedantie, vooral bij een pupinkabel,
door LBX gelukt zelfs tot 3400 Hz niet geheel. Dit is de eerste reden,
dat de versterking van de tweedraadsschakeling zeer beperkt is. Bij de
vierdraadsschakeling speelt dit een ondergeschikte rol, daar de kabeldemping zich in de „rondzingweg" bevindt. De vierdraadsschakeling
heeft nog een voordeel boven de tweedraadsschakeling en wel in ver
band met het overspreken. In fig. 14 zijn twee in de kabel naast elkaar
gelegen tweedraadsverbindingen getekend. A1 spreekt met Bx en B2
met A2. Het niveaudiagram is gestreept uitgezet. We veronderstellen,
dat de versterking de kabeldemping juist opheft. In Dv aan de uit
gang van Vj, treedt het hoogste niveau op en in D2, aan de ingang
van V2, het laagste. Zij de overspreekdemping tussen Dj en D2
p neper, dan is de weg A^^iDaCaAo gevaarlijk, daar hierin in
totaal naast de overspreekdemping p éénmaal de versterking van de
versterker optreedt. In verband met het telefoongeheim wenst men
tussen A1 en A2 minstens 8 neper. Is p 10 neper, dan kan men maar
een versterking van 2 neper toelaten. Deze moeilijkheid naast de
balanskwestie is de oorzaak, dat de max. versterking van de tweedraadsversterker 2 è 2,5 neper bedraagt.
Bij vierdraadsversterkers treedt in principe hetzelfde bezwaar op.
Men heeft hier echter de mogelijkheid, de aderparen voor de twee
richtingen in twee verschillende kabels onder te brengen, hetgeen nor
male practijk is. Men spreekt dan van een dubbelkabel (A-kabel en
B-kabel). Hierdoor kan men bij de vierdraadsschakeling een versterking
1 \
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tot 4 neper (= ca 35 dB) toelaten. Het aantal versterkerstations is
daardoor geringer, wat nog te verminderen is door de kabels te pupiniseren. Door de genoemde eigenschappen wordt het ogenschijnlijk
enorme kostenverschil (4 in plaats van 2 aders per verbinding) groten
deels weer gecompenseerd.
Door de toepassing van versterkers en pupinisatie behoefde noch de
versterking noch de pupinisatie tot het uiterste opgeschroefd te worden,
doch kon men de meest economische combinatie kiezen. Zo ontstond
het vierdraadsnet met lichte pupinisatie.
Daar de versterking, eenmaal ingesteld, zeer constant moet blijven,
dus onafhankelijk van variaties in de voedingsspanningen, zijn beide
typen versterkers, mede ter beperking van de niet-lineaire vervorming,
tegengekoppeld.
De toepassing van de vierdraadsschakeling in licht gepupiniseerde
kabels heeft na 1918 de internationale telefonie mogelijk gemaakt en
is in Nederland ook nog in gebruik.
De draaggolfverbindingen zijn, van l.f.-zijde per gesprek gezien,
vierdraadsverbindingen, vandaar dat we in het voorgaande aan de vorkschakeling enige aandacht schonken.
5. Enige mededelingen over de opbouw van het
Nederlandse telefoonnet
Nederland is verdeeld in 20 telefoondistricten 1. In het zwaarte
punt van elk district ligt een districtscentrale (DC) (fig. 15). Vanuit de
DC lopen in verband met het gevolgde tientallige stelsel van het
directe Siemens-automatieksysteem, maximaal 9 stervormige verbin
dingen naar de knooppuntcentrales (KC). De tiende KC staat vaak in
het gebouw van de DC en dient voor verbinding met de abonné's,
die vlak bij de DC liggen. De KC's zijn op hun beurt weer ster
vormig met maximaal 9 eindcentrales (EC) verbonden, terwijl de tiende
EC in de KC staat. De abonné's zijn in het algemeen aangesloten
op een EC. Zie fig. 15, waarin de laatste 2 cijfers van het netnummer,
dit is het „telefoonnummer" van de centrale, dat in totaal uit 4 cijfers
bestaat, zijn aangegeven.
Wil men een behoorlijke verstaanbaarheid bereiken, dan mag de
demping van de langste verbinding 3,3 neper niet overschrijden.
Fig. 162 laat zien hoe de dempingen bij interlocaal verkeer verdeeld
zijn over de locale, secundaire districtsverbinding (SD-verb.), primaire
districtsverbinding (PD-verb.) en de interdistrictsverbinding (I-verb.)^
De locale verbindingen zijn niet gepupiniseerd, de SD-verb. mej
1 Intussen is het technische telefoondistrict Beilen opgeheven. Administratief
zijn meer'districten opgeheven.
2 Gegevens ontleend aan G. H. BAST, Vacantieleergang Telefoontechniek 1940.
Voor de jongste denkbeelden op dit gebied zie: G. H. BAST, Het P.T.T.Bedrijf, Aug. 1950, Gedachten over de verdere ontwikkeling van het Neder
landse telefoonnet.
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65 mH op 3 km en de PD-verb. met 130 mH op 1,5 km. Beide pupinisaties geven volgens formule (6) bij C = 0,036 //F/km een grensfrequentie van ca 3800 Hz. De eerste heeft een kabelimpedantie van
ca 800 O. en de tweede van 1600 Q, die in de KC met een aanpassingstransformator (translator) worden doorverbonden. De gelijkstroomsignalering (kiesimpulsen enz.) van de SD-verb. wordt daarom voor

© = DC;

0=KC;

Fig. 15. Opbouw van een stervormig net. Deze methode is o.a. gevolgd bij het
Nederlandse telefoonnet, waaraan ook de namen DC, KC en EC zijn ontleend.
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de PD-verb. in een 50 Hz-signalering omgezet. Deze frequentie wordt
door de versterkers van de I-verb. onvoldoende versterkt. Daarom
wordt de 50 Hz-signalering in de DC weer omgezet in 2400 Hz voor
de ene en 2500 Hz voor de andere richting.
De belangrijke I-verb. bestonden in September 1946 voor één zesde
uit het oude pupinnet, ongeveer de helft uit het laagfrequent vierdraadsnet met lichte pupinisatie en een derde uit het draaggolfnet.
Daar de I-verb. gemiddeld 100 km lang zijn is het reeds economisch
hier draaggolf op toe te passen en zal de uitbreiding hiervan ook hoofdzakelijk in het draaggolfnet plaats vinden.
Naarmate de draaggolfsystemen goedkoper worden zijn ze op kortere
afstanden economisch en zullen dan in Nederland in de PD-verbindingen geïntroduceerd worden.
Zie verder:
G. H. BAST en G. H. WIENEKE, Stand en ontwikkeling van
het Nederlandse interdistricts-telefoonnet, De Ingenieur, 4 April '47,
E 13 en 11 April '47, E 23.
H. J. UGES, Achter de kiesschijf, tweede druk, 1951, pag. 60, 82,
101 t/m 110, uitg. N.V. Uitg. Mij IE. E. Kluwer, Deventer, Djakarta.

D
DRAAGGOLFTELEFONIE
1. Het principe der draaggolftelefonie; een systeem
met enkelvoudige modulatie
In fig. 7 zagen we reeds, dat de kabeldemping geleidelijk met de
frequentie toeneemt. Boven het l.f.-gebied van 300 tot 3400 Hz lag
daardoor een ongebruikt gebied, dat zeker voor telefonie-overdracht
geschikt was. Men moet bij het toevoegen van een of meer gesprekkanalen in deze band dan echter een middel hebben om de gesprekken
van elkaar te kunnen scheiden, waarvoor tot heden bij luchtlijn- en
kabeloverdracht de methode van frequentieverschuiving (frequentietranspositie) is gekozen. Zoals reeds in de inleiding vermeld, wordt de
draaggolf onderdrukt met het doel de versterkers niet te overbelasten
en de andere zij band om zoveel mogelijk kanalen in een bepaald
frequentiegebied te kunnen overbrengen (frequentie-economie). Bij de
hedendaagse band van 300 tot 3400 Hz is een draaggolfafstand van
minstens 3400 Hz nodig. Men moet deze afstand echter groter maken,
teneinde de filters, die de kanalen moeten scheiden, een frequentie
gebied te geven, waar deze van het doorlaat- in het dempingsgebied
kunnen overgaan. Mede door de wens tot een rond getal te komen
zijn de draaggolven voor internationale verbindingen op een veelvoud van
4 kHz genormaliseerd.
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In het volgende zullen we het principe van de draaggolftelefonie uit
een zetten, eenvoudigheidshalve aan de hand van een systeem met
enkelvoudige modulatie. De hierin voorkomende eenheden, als ver
sterkers, modulatoren en filters, worden in de volgende paragrafen
uitvoeriger besproken.
Fig. 17 toont in dubbelpolig blokschema een draaggolfverbinding
met 3 gesprekkanalen en enkelvoudige modulatie. Op de districtscentrale 1 zijn 3 abonné's over de locale SD- en PD-verbindingen (zie
C.5 en fig. 16) via de vorken Va, Vc en Vg aangesloten. Idem voor
districtscentrale 2. De werking der vork is reeds in C.4 en fig. 13
uiteengezet.
A kan met B, C met D en E met F spreken. Tussen DC 1 en DC 2
zijn voor deze 3 gesprekken 2 aderparen nodig, ieder in een afzonder
lijke kabel vanwege het overspreken. Het eerste paar dient voor de
ene gespreksrichting en het tweede voor de andere.
De gesprektrillingen van A worden geleid door een laagdoorlaatfilter LFZa, dat frequenties, die voor de verstaanbaarheid van het
gesprek niet nodig zijn (boven 3400 Hz), afsnijdt. Het overgebleven
frequentiegebied komt op de ingang van de ringmodulator MODa,
waaraan tevens een draaggolf van 4 kHz wordt toegevoerd. Zoals
onder 4 uiteengezet zal worden, ontstaan aan de uitgang van de
modulator de zijbanden (2m±i)pig, (p — draaggolffrequentie,
q = l.f.-signaal, m = o, 1, 2,...), terwijl de draaggolf p afwezig is.
We kiezen nu het systeem, waarbij we de bovenband (4,3 — 7,4 kHz)
doorlaten. Het onderdrukken der ongewenste zijbanden vindt plaats in
het zendbandfilter BFZa» In de onderband p — q bevindt zich de
zelfde energie als in de doorgelaten bovenband p + q. De energieën
van de andere zijbanden zijn gering ten opzichte van die in de p+qen p — q-band. Het BFZa heeft daarom zijn steile dempingskromme
en hoge demping even beneden zijn onderste grensfrequentie (ca
4,1 kHz). Teneinde dit dempingsverloop te verkrijgen past men 1^2
piekcellen (zie onder 5) in de onderband toe, die voor 1 resp. 2 fre
quenties dan een zeer hoge demping geven.
Wil men ook voor de energietoppen in de spraak (schreeuw, schakelklik) de
bandfilters nog zodanig ontwerpen, dat deze in de andere kanalen geen merk
bare storing geven, dan worden deze zeer kostbaar en zijn ze voor een normaal
gesprek overgedimensionneerd. Daarom snijdt men de abnormale toppen met
een begrenzer (limiter) af. Deze begrenzende werking laat men vaak de modu
lator verrichten. Wordt de amplitude van het g-signaal nl. ongeveer gelijk aan
die van het p-signaal, dan kan men aantonen, dat de modulatordemping sterk
toeneemt.
Evenzo is de schakeling voor de verbinding C—D en E—F, met
het enige noodzakelijke verschil, dat de draaggolffrequenties nu 8 resp.
12 kHz zijn. Het modulatieschema is in fig. 18 aangegeven. De draag
golf is door een staand pijltje voorgesteld, een gewenste zijband door
een gevulde driehoek en een ongewenste zijband door een gestippelde
driehoek. Het oplopen van de schuine zijde der rechthoekige driehoek
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geeft het oplopen van de spraakfrequentie (modulatiefrequentie) weer.
De uitgangsklemmen van de BFZa* BFZc en BFZe zijn parallel
geschakeld. De kabel brengt dus de drie frequentiebanden 4,3—7,4,
8,3—11,4 en 12,3—15,4 kHz over. De zendversterker (systeemversterker) ZVX versterkt deze banden zodanig, dat ze met een voll.f gesprek van-.
E OF F
C OF 0

A OF B---- -^3-^
r» %
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Fig. 18. Modulatieschema van het systeem met enkelvoudige
modulatie volgens fig. 17. De draaggolf is door een staand
pijltje voorgesteld, een gewenste zijband door een gevulde drie
hoek en een ongewenste zijband door een gestippelde driehoek.
doende niveau op het begin van de kabel komen. Na een zekere afstand,
afhankelijk van de kabeldemping voor de hoogste frequentie (bv. 25 km
voor 200 kHz), is het niveau zo ver gedaald, dat dit, alvorens het ruis
niveau te dicht te naderen, in de lijnversterker LV versterkt moet
worden.. De hieraan voorafgaande egalisatie (dempingseffenaar) E heeft
een demping als functie van de frequentie, tegengesteld aan die van
de voorafgaande kabelsectie. De egalisatie dempt de laagste frequentie
dus het meest en de hoogste het minst. Kabel + egalisatie samen
geven dan een rechte frequentiekarakteristiek. Is de versterker recht
(een veel gevolgde techniek), dan zijn de signalen aan de uitgang van
de lijnversterker voor alle frequenties even groot in het geval de sig
nalen met hetzelfde niveau de zendversterker ZVX verlaten.
De ontvangbandfilters BFOb, BFOd en BFOp zorgen er voor, dat
de uitgezonden banden aan de ontvangzijde in het juiste kanaal komen
en de overige (hier 2) banden blokkeren. Ze zijn dus te vergelijken
met afgestemde ontvangantennes in de radiotechniek. Ieder dezer
bandfilters wordt gevolgd door een demodulator, resp. DEMg, DEMd
en DEMp, waaraan een draaggolf met dezelfde frequentie als aan de
zendzijde wordt toegevoerd. Daardoor ontstaan aan de uitgangszijde
van de demodulator weer de oorspronkelijke laagfrequente trillingen
en trillingen met hogere frequenties, die in het daaropvolgende laagdoorlaatfilter, resp. LFOb, LFOd en LFOp, worden uitgezeefd.
Via de kanaalversterkers KVp, KVd en KVp, die dienen om het
gesprek op het juiste niveau te brengen, en de vorken Vb, Vd en Vp
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bereikt het gesprek nu over de l.f.-verbindingen de resp. abonné's B,
D en F.
Het gesprek in de richting B—>A enz. vindt op geheel dezelfde
wijze plaats als van A-^B enz., met het enige verschil, dat de ge
moduleerde frequentieband over een aderpaar van een andere kabel
wordt overgedragen dan voor de richting A —> B.
Op dezelfde wijze kunnen onder uitbreiding van het aantal draaggolven en van de overige eindapparatuur meer dan 3 abonné's worden
verbonden. Hierdoor is nog maar steeds één aderpaar in beide kabels
bezet (de opzet van de draaggolftelefonie!). Bij verdere uitbreiding
van het aantal kanalen wordt door de toenemende frequentie de dem
ping te hoog en herhaalt men dezelfde techniek, te beginnen met de
laagste draaggolffrequentie, voor een tweede aderpaar in beide kabels.
Over één aderpaar van twee draaggolfkabels (een voor heen en een
voor terug) van het type papier-lood (draaggolfkwaliteit, zie onder 2)
kunnen zo ca 50 gesprekken gelijktijdig worden gevoerd, terwijl dit
getal voor twee coaxiale kabels 600—1000 bedraagt. De coaxiale kabel
kan dus met veel hogere frequenties worden bedreven, doch heeft, in
tegenstelling tot de kabel met symmetrische aderparen, maar één circuit.
De verhoging van het aantal draaggolfkanalen per aderpaar is in
den beginne geleidelijk gegaan. Oorspronkelijk heeft men op een vierdraadsverbinding naast het l.f.-kanaal (toentertijd 300—2800 Hz) één
draaggolfkanaal in de band van 3200—5700 Hz toegevoegd. Teneinde
de demping te verminderen, dus de vierdraadsversterkers op grotere
afstanden te kunnen plaatsen, werd de verbinding nog gepupiniseerd.
Daar de grensfrequentie belangrijk hoger moet liggen dan de hoogste
over te brengen frequentie paste men een lichte pupinisatie toe van
22 mH op 1,83 km, hetgeen met C = 0,038 /«F/km volgens (6) een
grensfrequentie = 8150 Hz geeft. Dit heeft men later uitgebreid tot
één l.f.- + 4 draaggolfkanalen, hoogste frequentie 15 700 Hz, met
2,8 mH op 1,83 km, grensfrequentie = 21 kHz.
De volgende stap was, dat men voor draaggolfverbindingen de pupi
nisatie geheel liet vervallen, daardoor niet meer gebonden was aan een
grensfrequentie en de veel hogere demping accepteerde. De demping
heft men dan alleen met versterkers op en het verschil in demping
(zie ook fig. 7) van de hoogste en laagste frequentie door egalisatienetwerken voor de versterkers. Zo deed o.a. een 12-kanalensysteem
met een frequentieband van 12—60 kHz en 4 kHz draaggolfafstand
zijn intrede (in gebruik bij de Nederlandse P.T.T.). Bij vele kanalen
per aderpaar laat men de 2 laagste frequentiebanden (van 4—8 en
8—12 kHz) weg, daar hierdoor de verhouding van de hoogste en
laagste frequentie, die maatgevend is voor het ontwerp van de trans
formatoren en versterkers, een factor 3 kleiner wordt. Hoe groter nl.
de verhouding van hoogste tot laagste frequentie is, des te moeilijker
zijn de transformatoren en versterkers „recht" te maken en de egali
satie te verwezenlijken.
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2. Transmissie van draaggolftelefonie over kabels
a. De symmetrische kabel

■

De besproken l.f. parige, ster- en DM-kabel (zie C.2) zijn kabels
met symmetrische aderparen, daar beide aders van een paar ten op
zichte van aarde (loodmantel), over enige lengte beschouwd, in een
gelijke positie verkeren. Deze kabels zullen we kortheidshalve symme
trische kabels noemen.
Aan de inductieve en capacitieve ontkoppeling dezer kabels (zie C.3)
voor de frequentieband van 12—60 kHz en hoger worden nu veel.
zwaardere eisen gesteld dan bij l.f.-telefonie.
De karakteristieke impedantie Z = VL/C is bij deze frequenties
ca 150 D. Dit betekent, dat we de energie bij lage spanning en grote
stroom transporteren, waardoor de inductieve koppeling een belangrijker rol speelt dan bij de frequenties van o—4 kHz. De inductieve
koppelingen zijn niet, zoals de capacitieve, door afscherming en uitbalancering onschadelijk te maken. Daarom geeft men alle stergroepen
onderling ondeelbare spoeden.
Zo is o.a. in Nederland volgens voorgaande constructie een papierloodkabel van de Nederlandse Kabelfabriek in gebruik, bestaande uit
12 stergroepen, 3 in de kern en 9 in één laag hierom heen, met een
aderdiameter van 1,3 mm. Voor de demping a per km zie fig. 19.
In het l.f.-gebied verloopt a evenredig met \/co krachtens formule (5a),
bij hogere frequenties ongeveer evenredig met
doch nu ten ge
volge van de toeneming van R door het skineffect en niet te verwaar
lozen diëlectrische verliezen van de papierisolatie.

f in kHz----- ►

Fig. 19. De demping van een papier-loodkabel, opbouw
12 X 4 X 1,3, geschikt voor draaggolftelefonie.

1

i

Men heeft door de juiste aderdiameter (niet te groot vanwege het
skineffect) en iets grotere aderafstanden dan in een l.f.-kabel (waar
door C = 0,028 ywF/km) een kabel type gevonden, waarvan de demping
bij 200 kHz (2,4 dB/km) laag genoeg is om draaggolftelefonie mee te
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kunnen bedrijven. Bij lijnversterkers met 60 dB versterking (heden
een normaal type) komt men op een nog redelijke versterkerafstand
van 60 : 2,4 = 25 km.
Het hier beschreven type kabel is dus uit de verbetering van de l.f.kabel voortgekomen.
Zeer recent is het onderzoek in plaats van papierisolatie polytheen,
styroflex of polystyrolschuim te gebruiken. Door de geringere diëlectrische verliezen (tg K3 X io~4) of kleinere diëlectrische constante
is de demping bij hogere frequenties veel lager dan bij de papierkabel; zo is de demping van een kabel met schuimisolatie bij 500 kHz
gelijk aan die van een kabel met papierisolatie bij 250 kHz.
b. De coaxiale kabel
De hoogste frequentie, welke door een symmetrische kabel kan wor
den overgedragen, is ca 300 kHz ten gevolge van constructieve tole
ranties, waardoor capacitief en inductief overspreken optreden.
Wenst men nog hoger in frequentie te gaan, dan moet men op een
andere kabelconstructie overgaan en ligt het coaxiale type (één transmissiecircuit) voor de hand. Het overspreekprobleem (men legt voor
een verbinding enige coaxiale kabels naast elkaar) is hierbij in veel
mindere mate aanwezig dan bij het symmetrische type. De coaxiale
kabel bestaat uit een vrij dikke (2,6—5 mm 0) koperen draad als
binnengeleider, geheel omsloten door een coaxiaal daarmede gelegen
buitengeleider (mantel), vandaar de naam coaxiale kabel. De mantel
is meestal ook van koper, soms van het goedkopere aluminium.
Hoe hoger de frequentie, des te meer gaat de stroom aan de buiten
kant van de binnengeleider en binnenkant van de mantel vloeien (de
stroom tracht bij hoge frequenties zo te lopen, dat de lus, gevormd
door de binnen- en buitengeleider, minimaal is). De buitenomtrek van
de mantel is bij voldoende hoge frequenties nagenoeg stroomloos, zo
dat tussen twee punten van het buitenoppervlak slechts minieme
wisselspanningen optreden, die op een naburige coaxiale kabel een
stroompje doen vloeien, dat door het skineffect zijn grootste dichtheid
heeft aan de buitenomtrek van de mantel.
Naar binnen toe neemt de stroomdichtheid snel af, hetgeen be
tekent, dat de storing vrijwel niet doordringt tot de eigenlijke transmissieketen van de naburige coaxiale kabel. Het skineffect, dus de
afschermende werking, neemt met de frequentie toe. Resumerende
krijgen we: bij een coaxiale kabel neemt het overspreken — in tegen
stelling tot de symmetrische kabel — met de frequentie af. De trans
missie aan de zijde van de hoge frequenties is nu niet beperkt door
het overspreken en is in principe onbegrensd, al betekent natuurlijk
het gebruik van hogere frequenties meer demping en dus kortere ver
sterkerafstand. Hierdoor is het mogelijk — en ook gebruikelijk — de
coaxiale kabels voor beide transmissierichtingen binnen één loodmantel
onder te brengen. Bij de symmetrische kabels zijn deze aderparen in
twee geheel gescheiden kabels ondergebracht.
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Men zendt over de coaxiale landkabel geen stromen met een fre
quentie lager dan 60 kHz, daar anders de stroom nog te veel aan de
buitenkant van de mantel vloeit, tenzij men deze oneconomisch dik
zou maken.
Voor laagfrequenttelefonie en -telegrafie wordt voor onderzeekabels
het coaxiale type echter
BUITENGELEIDER
wel toegepast. De keu
ze van dit type berust
KOPER
'JZER
LOOD
nu echter op de grote
/
mechanische sterkte,
die vereist is door de
77/
hoge uitwendige druk,
die het zeewater op de
KOPER
SPIRAAL VAN STYROPLEX
kabel bij grote diepten
BINNENGELEIDER
uitoefent.
Fig. 20 licht de op Fig. 20. De opbouw van een type coaxiale kabel.
bouw van een coaxiale
kabel nader toe. De isolatie tussen de binnen- en buitengeleider
bestaat hierin uit een styroflex spiraal, die zelf ook gespiraliseerd is.
In plaats hiervan gebruikt men ook wel polytheen schijfjes op
onderlinge afstanden van ca 2,5 cm. Beide isolatiematerialen hebben
uitermate geringe diëlectrische verliezen (styroflex: tg ö = 1 X io-4).
Sinds kort bestaan er ook coaxiale kabels, waarbij de ruimte tussen de
binnen- en buitengeleider geheel met polytheen is opgevuld. Deze
kabels hebben geen (dure) loodmantel nodig teneinde vocht buiten te
sluiten. Dit type is als onderzeekabel gebruikt voor de verbinding
Aldeburgh (Engeland)—Domburg.
Fig. 21 geeft de demping van een coaxiale kabel met een binnendiameter d = 2,6 mm en binnendiameter van de buitengeleider
D = 9,4 mm (3/8 inch), welk type internationaal is genormaliseerd*
De demping stijgt bij toenemende frequentie ten gevolge van het skin
effect vrijwel evenredig met de wortel uit de frequentie.
Men berekent, dat de demping een (niet scherp) minimum heeft
voor D/d = 3,6, in het geval de buitengeleider ook van koper is.
Heden ten dage wordt o.a. in Amerika de coaxiale kabel al met
1800 kanalen bedreven (bovenste frequentiegrens 8 MHz).
Bij een symmetrische kabel met 12 tot 60 kanalen per aderpaar
kan men in een knooppunt door het aftakken van een of meer aderparen 12 tot 60 kanalen of een veelvoud hiervan laten eindigen of
langs een andere route voeren. Dit is bij een coaxiale kabel zonder
ingewikkelde apparatuur niet mogelijk (eist o.a. speciale filters, waar
we niet verder op ingaan). Vandaar dat dit kabeltype vooral gebruikt
wordt als rechtstreekse verbinding tussen twee zeer grote verkeerscentra (New York—Philadelphia, Londen—Birmingham, Parijs—Toulouse).
De coaxiale kabel wordt ook gebruikt om televisie-programma's
over te brengen van de studio's naar de zenders en tussen de zenders
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onderling. Hiervoor is een bandbreedte van minstens 4 MHz nodig.
Deze verbindingen kunnen gelijktijdig dan nog voor draaggolftelefonie
dienst doen en omgekeerd. Een deel van de frequentieband wordt dan
gebruikt voor televisie-overdracht (bv. 2 tot 8 MHz) en het andere
deel (bv. 60 kHz tot 1,3 MHz) voor draaggolftelefonie. Deze combidB/km
5

1*
3

2

500

1000

2000

3000

4000kHz

Fig. 21. De demping van een 2,6/9,4 mm
coaxiale kabel met „lucht”isolatie. De stip
pellijn is de demping van de papier-looddraaggolfkabel volgens fig. 19.
natie van draaggolftelefonie en televisie over dezelfde transmissieweg
werkt stimulerend op de toepassing van coaxiale in plaats van sym
metrische kabels voor draaggolftelefonie.
c. Golfpijpen (wave guides)
Onder een golfpijp verstaan we een holle metalen buis, waarbinnen
de energie zich voortplant. Voor practische doeleinden is de door
snede cirkelvormig of rechthoekig. De buis werkt voor electromagnetische trillingen als een hoogdoorlaatfilter, waarvan de grensgolflengte
Ag (dit is de golflengte, waarbij het dempingsgebied in het doorlaatgebied overgaat) voor een vierkante doorsnede met zijde a ligt bij
Ag = 2 a. Bij A > Ag heeft dus geen energie-overdracht plaats. Bij
a = 5 cm is Ag dus 10 cm (3000 MHz). Practisch kunnen ze daarom
alleen maar gebruikt worden in het gebied van een golflengte van
40 cm tot een fractie van een cm (zie ook Deel 2, hfdst. III.D.6).
In hoeverre deze golfpijpen in de toekomst als transmissieweg voor
draaggolftelefonie met ultra hoge frequenties toegepast kunnen worden
is nog niet te voorspellen.
LITERATUUR
H. N. HANSEN en H. FEINER, Draaggolftelefonie op coaxiale kabels.
Philips Techn. Tijdschrift 14 (1952) blz. 14.
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3. Lijnversterkers
Bij een 48-kanalen-draaggolfsysteem (zie D.7) wordt een frequentieband van 12—204 kHz over de kabel gezonden. De demping van de
kabel inclusief het egalisatienetwerk voor deze band moet door de ver
sterkers opgeheven worden. Deze frequentieband is veel breder dan
in de l.f.-telefonie; vandaar, dat men deze lijnversterkers wel „bredebanduersterkers” noemt (zie ook Deel 2, hfdst. V.C.6).
Teneinde het verloop van de demping met de frequentie te com
penseren past men 2 methoden toe.
a. Men gebruikt versterkers met constante versterking binnen de
gegeven band en plaatst tussen kabel en versterker een egalisatienet
werk, dat de kabeldemping aanvult tot een constante waarde, welke
even boven de demping van de hoogste frequentie ligt. Dit betekent
dus veel energievernietiging voor de lage frequenties, terwijl we met
de energie zo zuinig moeten zijn!
b. Men gebruikt versterkers, waarvan de versterking met de fre
quentie toeneemt op dezelfde wijze als de kabeldemping. Dit is te
verwezenlijken door een kunstmatige lijn in de tegenkoppelweg aan te
brengen. Deze versterkers zijn moeilijker te maken dan die onder a,
doch energie-economisch is deze methode veel fraaier.
Soms past men wel een combinatie van a en b toe.
Men stelt aan lijnversterkers o.a. de volgende eisen:
ie. zeer geringe niet-lineaire vervorming (eis ter beperking van harmonischen en combinatiefrequenties);
2e. constante versterking met de tijd (stabiliteit).
Een vrijwel ideale oplossing hiervoor biedt de tegenkoppeling. Alle
lijnversterkers zijn dan ook sterk tegengekoppeld (30 tot 100 maal,
distorsie < 1 °/00!).
Meestal past men spannings- en stroomtegenkoppeling toe (spanningstegenkoppeling geeft verlaging en stroomtegenkoppeling verho
ging van de inwendige weerstand), zodanig, dat de versterker juist de
goede inwendige weerstand = de lijnweerstand heeft (150 Ü. voor
symmetrische kabels en 75 Q voor coaxiale kabels). Weliswaar neemt
door de tegenkoppeling de versterking af, doch hierin kan gemakkelijk
worden voorzien door een extra buis. Met twee buizen bereikt men
voor de frequentieband van 12—204 kHz zo een versterking van ca
60 dB voor de hoogste frequentie.
De versterkers kunnen, ondanks het grote aantal gesprekken, dat
gelijktijdig moet worden versterkt, klein zijn, daar de draaggolf met
zijn grote amplitude en de andere zij band niet mee worden uitgezonden
(vermijding van overbelasting der versterkers was immers juist een
van de redenen van het onderdrukken der draaggolf).
De eerste eis, geringe niet-lineaire vervorming, is zeer gewichtig en
hangt samen met het gemeenschappelijk versterken van vele kanalen
in één versterker. Kwadratische termen in de versterkingskarakteristiek
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kunnen bij gelijktijdige aanwezigheid van twee trillingen met de fre
quenties fx en f2 aanleiding geven tot componenten met de frequenties
2 fv 2 f2, fi + fo en fi — ƒ•>• Een derdemachtsterm geeft componenten
met de frequenties 3flt 3/0, 2fx±f2t en 2/3 ±fv 3 gelijktijdige trillin
gen geven nog meer harmonischen en combinatiefrequenties. Deze val
len in een ander gesprekkanaal en veroorzaken zo overspreken. De sto
ring, die voornoemde componenten geven, noemt men intermodulatie. Ze
worden veroorzaakt door de niet volmaakt lineaire werking der buizen
en magnetische kernen der transformatoren en smoorspoelen.
Zou men voor één kanaal per aderpaar een niet-lineaire vervorming
van 5 % kunnen toelaten, daar de extra harmonischen en combinatie tonen nauwelijks hoorbaar zijn en er geen ander kanaal in hetzelfde
aderpaar is, dat er door gestoord kan worden, voor meer kanalen moet
deze eis zeker een factor 50 strenger zijn (< 1 °/00). De vooruitgang
van de draaggolftelefonie is voor een zeer groot deel te danken ge
weest aan de tegengekoppelde versterker.
Het vervullen van de tweede eis, de stabiliteit, maakt het mogelijk,
vele versterkers in serie te schakelen zonder dat gevaar voor ver
andering in de totale versterking optreedt door variaties in voedings
spanningen en veroudering der buizen. In een aderpaar van een lange
verbinding kunnen 100 en meer versterkers in cascade voorkomen,
terwijl de totale versterking hierbij op ± 1 dB constant moet worden
gehouden.
De maximale versterking per versterker van een l.f.-vierdraadsverbinding (zie C.4) wordt bepaald door de sterkte van de inductie verschijnselen van buiten af (50 Hz-netten en 300 Hz-gelijkrichtertonen) ten opzichte van de signaalsterkte bij aankomst voor een ver
sterker (benedenste grens van het signaal) en de kosten van het uit
gaande vermogen (buizen, stroom) als bovenste grens.
Bij draaggolftelefonie behoeft men met deze uitwendige storingen
geen rekening te houden, daar deze stoorfrequenties ver beneden de
gebruikte transmissieband liggen.
In een kabel (meer algemeen: metalen geleider) heerst geen absolute
electrische stilte ten gevolge van de beweging der electronen in de
geleiders door de temperatuur. Dit verschijnsel noemt men thermisch
geruis. Voor 20 °C en een spraakband van 300—3400 Hz berekent
men een ruisniveau van 136 dB lager dan 1 mW (1 mW — 136 dB =
= 0,25 X io-16 watt ^ 0,6 X io-7 volt op 150 ohm).
Wanneer we n secties met n versterkers in cascade schakelen komen
er in het geheel uit de lijn aan het einde n porties van dit ruisvermogen.
Na n versterkers is het thermisch ruisniveau dus 1 mW—136 +
+ 10 log n dB.
Voor n = 100 wordt dit 1 mW — 136 + 20 = 1 mW — 116 dB.
Door de aequivalente ruisweerstand van de eerste buis van de ver
sterker wordt dit getal 1 mW — 115 dB.
Het minimale ingangsniveau van de versterker moet hier ver boven
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liggen. Is de verhouding tussen signaal en ruis te klein geworden,
dan is deze door versterkers natuurlijk niet meer te verbeteren. Voor
een goede draaggolfverbinding moet de signaal/ruisverhouding min
stens 60 dB zijn. Voor 100 versterkers in cascade is het minimale
signaalniveau dus 1 mW — 55 dB.
Het maximaal toelaatbare uitgangsniveau wordt bepaald door:
ie. het vermogen, dat een economisch verantwoorde buis (kosten
van de buis en het stroomverbruik) kan afgeven; dit heeft geleid tot
vermogens van 1 watt (= 1 mW -f 30 dB);
2e. het topvermogen, dat te verwachten is bij het gelijktijdig tele
foneren van verscheidene abonné's over hetzelfde aderpaar. Om dit te
bepalen zijn kansrekening en statistische waarnemingen nodig.
Als resultaat van de voorgaande beschouwingen en nog andere,
waar we hier niet op ingaan, is men gekomen tot een niveau van
1 mW -f 5 dB per kanaal aan de uitgang van de versterker voor een
48-kanalensysteem, dus tot een versterking van -f5 — (— 55 dB) =
= 60 dB.
Denken we ons een 500 km lange draaggolfverbinding met sym
metrische kabel. Deze kabel heeft bij 200 kHz een demping van
500 X 2,4 = 1200 dB (dit is een verhouding van io120 in vermogen
en io60 in de spanning!). Deze demping varieert tussen zomer en
winter door de variatie van de weerstand met de temperatuur ca 5 %,
dit is in ons geval 60 dB, hetgeen betekent, dat een lijn, die in de winter
goed is ingesteld, in de zomer geen verstaanbaar geluid meer zou geven.
Het is daarom noodzakelijk, de versterking automatisch te regelen
door een of meerdere meetsignalen (lijnpiloten of loodsfrequenties) con
tinu de lijn op te zenden. De sterkte van deze meetsignalen wordt
achter de lijnversterker gemeten en als deze van het voorgeschreven
niveau afwijkt, wordt de versterker automatisch bijgeregeld. Dit kan
volgens twee methoden geschieden:
ie. men commandeert een hulpmotortje in de versterker, dat bv.
een potentiometer bijstelt;
2e. men veroorzaakt een regelstroom in een gloeilampje of thermistor, waardoor een weerstand wordt gevarieerd, die deel uitmaakt
van bv. een potentiometer.
De dempingsvariatie van de kabel is afhankelijk van de frequentie
en is bij hoge frequenties aanmerkelijk groter dan bij lage frequenties.
Daarom zijn, vooral bij brede banden (coaxiale verbindingen), meer
dere lijnpilootfrequenties nodig. Men kiest deze frequenties immer
tussen de spraakbanden in en wel juist tussen groepen of supergroepen
(zie later).
Het ontwerp van een goede tegengekoppelde lijnversterker is aller
minst een eenvoudige zaak. De fase in het rondgaande circuit mag
geen 180° gedraaid zijn, alvorens de versterking in dit rondgaande
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circuit beneden i is gedaald — dus een demping is geworden —
(/</?-diagram = Nyquist-diagram opnemen!), daar de versterker anders
bij deze frequentie gaat genereren en onbruikbaar is. Zo moet men
bij een versterker voor een coaxiale kabel met een nuttige band van
0,3—5 MHz het rondgaande circuit tot zeker 8o MHz beheersen!
4. Modulatoren
a. Gelijkrichtcellen (varistors)
De modulatoren behoeven niet, zoals bv. in een eindtrap van een
zender, een groot vermogen te leveren. Daarom kan men voor modu
latie en detectie passieve (dit zijn niet energie leverende) elementen
gebruiken. Bij het nog te bespreken draaggolfsysteem met drievoudige
modulatie (zie D.7) zijn per gesprekkanaal ca 17 gelijkrichtcellen
nodig. Daarom past men „droge" gelijkrichtcellen (cuprox- of seleencellen) toe, die ten opzichte van diodes een besparing aan plaatsruimte
en bedrading geven, terwijl de gloeistroomvoeding vervalt. De werking
van de cel berust op het verschijnsel, dat de cel een zeer veel hogere
weerstand in de ene richting (blokkeerrichting) heeft dan in de andere
(doorlaatrichting).
De schematische aanduiding voor een cel en de overeenkomst met
de diode zijn in fig. 22 aangegeven. De cel laat slechts stroom door
in de richting van de halve pijl, dus als klem 2 positief is ten opzichte
van klem 1. Fig. 23 geeft een /-F’-karakteristiek van een moderne
seleencel.
De seleencel zelf is zeer klein: 6 mm 0 en 1 mm dik. In een buisje
luchtdicht ingesoldeerd zijn de afmetingen 8,5 0 X 18 mm. De eigen
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capaciteit in het blokkeergebied is ca 1000 pF; vandaar, dat deze
cellen maar tot ca 500 kHz goed bruikbaar zijn.
Een verbetering in dit opzicht geven de nieuwe germaniumcellen,
die een eigen capaciteit van slechts enige pF hebben, echter een
grotere
= AVIAI (zie onder b) bezitten.
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6. De modulator met enkelvoudige balansschakeling
Deze is in fig. 24 afgebeeld. A en B zijn middenaftakkingen van de
transformatoren T1 en T2. Aan 1—2 wordt het l.f.-signaal met de
cirkelfrequentie q en aan 5—6 de draaggolf met de cirkelfrequentie p
toegevoerd. Is A positief ten op
zichte van B, dan zijn de cellen a
en b geleidend. We nemen de
spanning van p groter dan die
van q, zodat de spanning met de
frequentie p de toestand der cellen
beheerst. Men bedenke wel, dat,
indien de draaggolf de cellen
eenmaal geleidend heeft gemaakt,
de stroom met de frequentie q
dan in beide richtingen door de Fig. 24. Het schema van een mo
dulator met enkelvoudige balans
cellen kan vloeien. Beslissend voor schakeling. Is A positief ten opzichte
de werking is de differentiaalvan B, dan zijn beide cellen geleidend
en laten stroom in beide richtingen
weerstand R{ = AVIAI. Deze
bedraagt in het normale werk door. De spanning op de uitgangs
klemmen 3 en 4 bevatten de frequen
punt van een seleencel ca 100 ohm
ties q en (2 m + 1) p ± q (m = o, 1,
in het doorlaat- en ca 80 000 ohm 2, ... ). De draaggolf met de fre
quentie p komt hierin niet voor. Het
in het blokkeergebied.
Ter vereenvoudiging veronder rendement der schakeling is vrij slecht.
stellen we nu verder, dat de inwen
dige weerstand R[ der cellen in het doorlaatgebied nul is en in het
blokkeergebied oneindig. Bij deze aanneming kunnen we de cellen
dus vervangen door een snelschakelaar, bediend door de draaggolf, die de
schakelaar gedurende haar ene halve periode gesloten houdt, bij de
nuldoorgang in de tijd nul de schakelaar opent en die gedurende de
andere halve periode open houdt enz. Het circuit is symmetrisch voor
de spanning met de frequentie p; de draaggolfspanning is dus voor
de klemmen 1—2 en 3—4 uitgebalanceerd, komt hier dus niet op. Bij
de ingevoerde vereenvoudigingen berekent men, dat in het frequentie
spectrum van de spanning op 3—4 de termen q en (2m+i) P ± q
(m = 0,1,2,...) optreden, dus o.a. de gewenste onder- of bovenzijband. Daar de schakeling slechts de helft van de tijd stroom door
laat is het rendement vrij slecht.
c. De modulator met dubbele balansschakeling (ringmodulator)
Het rendement is een factor 4 te verbeteren en het l.f.-signaal q
op de uitgangsklemmen 3—4 te elimineren door twee schakelingen
van fig. 24 samen te laten werken, zie fig. 25a. Denken we hierin de
kruising in de onderste schakeling met cellen c en d vervangen door
een rechte doorverbinding, zodat deze cellen alleen in doorlaatrichting
verschillen met de bovenste helft van de schakeling, dan geeft het
10
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bovenste deel een uitgangsspanning volgens fig. 26a, het onderste
volgens fig. 26b en dus samen op de klemmen 3—4 het l.f.-signaal
met de frequentie q, hetgeen niet de bedoeling is. Kruist men nu de
cellen, zoals in fig. 25a, dan keert Vcd in fig. 26b van teken om. De
spanning op de klemmen 3—4, voorgesteld door V0 in fig. 26c, is nu
— Vcd> dus een gemoduleerd signaal met cirkelfrequentie q en
draaggolfcirkelfrequentie p.
Uit fig. 26c blijkt, dat het uitgangssignaal V0 bestaat uit een In
spanning Q sin q t, welke in het rhythme van de h.f.-draaggolf P sin p t
T2

1

r1

T2

d

b

1
Fig. 25. De modulator met dubbele balansschakeling (ringmodulator), volgens
drie methoden getekend. De uitgangsspanning bevat de frequenties (2 m + 1)
p ± q. Het rendement is een factor 4 beter dan dat van de schakeling volgens
fig. 24. Door het onderste deel van a op het bovenste te leggen ontstaat b.
De tekenmethode volgens c laat duidelijk uitkomen, dat de 4 cellen in een ring
staan; vandaar de naam ringmodulator.
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Fig. 26. De uitgangsspanning van de modulator volgens fig. 25: a. V^b is het
uitgangssignaal ten gevolge van de cellen a en b; b. Vcd is het uitgangssignaal
ten gevolge van de cellen c en d; c. de totale uitgangsspanning V0 = Vab — l^cd
(let op het minteken), dus een gemoduleerd signaal.
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omgepoold wordt. Dit betekent dus, dat we V0 vinden door Q sin q t
in de tijd Tpl2 met bv. -f 1 en in het daarop volgende tijdsdeel
Tp/2 met — 1 te vermenigvuldigen. Deze vermenigvuldigingsfactor
is in fig. 27 uitgezet en draagt de naam „schakelfunctie van + 1
naar — 1” (blokjeskromme).
Wiskundig kunnen we voornoemde schakelfunctie volgens Fourier
[zie Deel 2, hfdst. II.B.5. form. (31)] ontwikkelen in:
y = -£ (sinPt + Va sin 3P t + V5sin 5pt + ...)
(8) is een reeks met oneindig
veel termen, waarvan de amplituden steeds kleiner worden. De
som van al deze termen levert de
blokjeskromme van fig. 27 op.
Bij een l.f.-signaal Q cos q t is
het resultaat aan de klemmen 3—4
dus VZA = y Q cos q t, wat na uit
schrijven der producten geeft:
2Q

^34=-^
71

yL tp
+ \-----

(8)

------

0-----------------------1

Fig. 27.
De schakelfunctie van + 1 naar — 1
(blokjeskromme).

{sin (p — q) t + sin (p + q) t + Va sin (3p —g) t + ... . (9)
Op dezelfde wijze is de werking van de enkelvoudige modulator te
berekenen, doch dan met een blokjeskromme ter hoogte van de een
heid boven de as. Hiervoor geldt:

y = f4 + Smp 1 + ^ Sin 3P 1 1I5 Sm 5p t + * * *'')

♦ ♦

(10)

en uitwerking als hiervoor geeft dan:
V2A' =

2

cos q t +

+ — {sin (p — q) t + sin (p + q) t + Va sin (3 p — q)t + ...}.

(11)

71

Bij de dubbele balansschakeling is de component met de frequentie q
verdwenen en de amplitude der zij banden tweemaal zo groot, hetgeen
een viervoudig vermogen betekent. Door het onderste deel van fig. 25a
op het bovenste deel te leggen, waardoor aan de werking niets ver
andert, ontstaat fig. 25b, volgens welke de schakeling meestal wordt
afgebeeld. Fig. 25b is weer te tekenen als fig. 25c; de 4 cellen staan
in een ring, vandaar ook de naam ringmodulator. In blokschema zullen
we deze schakeling volgens fig. 28 aangeven.
De cellen werken bij de ringmodulator als een snelle dubbelpolige
omschakelaar, die een tijd 1/2 Tp in de ene stand staat, om daarna in
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de tijd nul naar de andere stand over te schakelen. De draaggolfspanning bedient als het ware deze schakelaar. Zie fig. 29.
Achter de modulator volgt een bandfilter, dat de gewenste band,
bv. p
q, doorlaat en de rest dempt. Door kleine onsymmetrieën in
de balans (de cellen zijn niet alle precies gelijk) komt altijd nog iets

(2rr.+l)p±q

Fig. 28. Symbool voor de ringmodulator in blokschema’s.

Fig. 29. De werking van de ringmodulator, vergeleken met die van een snelle
dubbelpolige omschakelaar.

van de draaggolf door als zg. draaggolflek. Deze is moeilijk te scheiden
van p + q [q van 300—3400 Hz, de draaggolf ligt dan 300 Hz onder
de doorlaatband van het filter; op zo'n kleine afstand kan de demping
van het filter nog niet groot zijn). Deze draaggolflek tracht men, door
uitzoeken der cellen en B (zie fig. 24) aan te sluiten op een balanceerpotentiometer tussen de beide wikkelingen van T2, klein te houden.
Aan de ontvangzijde wordt voor demodulatie precies dezelfde scha
keling toegepast. Aan 1—2 wordt dan de zijband met de frequentie
p + q en aan 5—6 de draaggolf met de frequentie p aangesloten. Het
resultaat is dan o.a. een signaal met de frequentie q aan 3—4. Verdere
ongewenste componenten worden in een daarop volgend laagdoorlaatfilter, dat boven 3400 Hz begint te dempen, uitgezeefd.
Spreekt men over modulator en demodulator, dan denkt men in de
telefonie aan dezelfde schakeling; in het eerste geval bevinden we ons
aan zendzijde, in het tweede geval aan ontvangzijde.
Opm. 1: Men verwarre de ringmodulator niet met de gelijkrichterschakeling van Graetz, waarbij de cellen b en d in fig. 25c 180° ge
draaid zijn.
Opm. 2: De ringmodulator geeft in de practijk de oneven termen
(2 m + 1) p d= (2 n + 1) q ten gevolge van de niet-rechte celkarakte
ristiek en de even termen 2 m p ± 2 n q door de onbalans (niet-ideale
middenaftakkingen op de transformatoren). De even termen zijn bij
een uitvoering in de practijk klein ten opzichte van de oneven.
LITERATUUR
F. A. DE GROOT en P. J. DEN HAAN, Modulatoren voor Draaggolftelefonie.
Philips Techn. Tijdschr. 7 (1942) blz. 83. Hieraan zijn vele gegevens ontleend.
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5. Filters
a. Algemeen
In de draaggolftechniek komen enkele laagdoorlaatfilters voor, ter
wijl het overgrote deel bandfilters zijn. Deze laatste hebben tot taak
een 4-kHz-band of veelvoud hiervan (bv. een groep van 12 kanalen)
door te laten en de overige frequenties te dempen.
In de radiotechniek bestaan de filters uit afgestemde kringen, die
een relatief nauwe band moeten doorlaten bv. 9000 Hz bij 1 MHz.
Het doorlaatgebied en de selectiviteit kan men vergroten door twee
gelijke kringen kritisch (kQ = 1) of overkritisch (/cQ > 1) te koppelen.
In beide gevallen is het met de gelijkmatigheid van het doorlaatgebied
droevig gesteld.
Bij draaggolftelefonie is de relatieve bandbreedte veel groter (bv.
3 kHz/60 kHz), terwijl men hierbij zware eisen stelt aan de gelijk
matigheid van de demping in het doorlaatgebied en aan de demping
vlak naast het doorlaatgebied.
6. Spiegelbeeldimpedanties en karakteristieke impedantie
Alvorens op de filters iets dieper in te kunnen gaan dienen we eerst
het begrip spiegelbeeld- en karakteristieke impedantie te definiëren.
In fig. 30a en b is dezelfde vierpool (dit is een netwerk met 2 in- en
2 uitgangsklemmen) getekend. Sluit men rechts af met Zb* dan meet
men een ingangsimpedantie Za (fig* 30a). Verandert Zbt dan verandert
natuurlijk Za.
Nu zoeken we onder al deze variabele waarden van Za en Zb die
waarden, die voor fig. 30b, bij afsluiting links met Za, op de rechterklemmen een ingangsimpedantie Zb oplevert. Een berekening toont
aan, dat hier één waarde van Za en één waarde van Zb aan voldoet.
Deze waarden noemen we resp. de primaire en secundaire spiegelbeeldimpedantie, welke worden bepaald door de eigenschappen van de vier
pool alleen, hangen dus niet van de afsluitimpedanties af. Een

I
Fig. 30. Het begrip spiegelbeeldimpedantie.
berekening toont aan, dat ze gelijk zijn aan de wortel uit het product
van de kortsluit- en nullastimpedantie.
De primaire spiegelbeeldimpedantie meet of berekent men dus door
de vierpool rechts kort te sluiten, de ingangsimpedantie = primaire
kortsluitimpedantie Zik te bepalen, vervolgens de vierpool rechts open
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te laten en wederom links de ingangsimpedantie = primaire nullastimpedantie Zm te bepalen. De primaire spiegelbeeldimpedantie is dan
Za = VZik Zin* Evenzo vindt men Zb = VZ2k Z2n*
Sluiten we een vierpool met zijn beide spiegelbeeldimpedanties af,
dan is de situatie als in fig. 31 weergegeven. Men ziet vanuit de beide
klemmenparen zowel naar links
als naar rechts dezelfde impedan
tie, vandaar de naam spiegelbeeld11
zb impedantie. De aanpassing op
deze plaatsen is ideaal. Indien
*
Za en Zb weerstanden zijn, is
dit zonder meer duidelijk, immers
Za j Za
2b ; Zb
de generator geeft dan een maxiFig. 31. Een vierpool, afgesloten met maal vermogen aan de vierpool af
de spiegelbeeldimpedanties. Men ziet (#• = Ru) en de vierpool op zijn
van uit de beide klemmenparen zowel beurt geeft weer een maximaal
naar links als naar rechts dezelfde im
pedantie; vandaar de naam spiegel vermogen aan de verbruiker Zb af*
Is de vierpool symmetrisch
beeldimpedantie.
opgebouwd ten opzichte van de
verticale hartlijn — een vaak voorkomend geval, bv. een kabel — dan
zijn beide spiegelbeeldimpedanties dezelfde en spreekt men van de
karakteristieke impedantie.
c. Zobel-filters
Opbouw. De eisen, onder a. genoemd, zijn de reden, dat men in de
draaggolftelefonie vaak met filters werkt, die uit vele cellen, die een

•

A
I
; V2Z1

A'
I
Zi

B
I

B'
I
Z1
; 1/2 zi
WW—t w-o

z2

z2

z2i

Fig. 32. Laddemetwerk.
Z1
WW
2Z2:

Z2;

Zi

Zi

z2;

2Z2:

Fig. 34. Drie 7c-cellen in cascade.
(Schakelt men drie T-cellen in cas
cade, dan ontstaat het laddemetwerk
volgens fig. 32.)

b

Fig. 33. a. T-cel. Deze
ontstaat door de snede AA'
in fig. 32 aan te brengen,
b. 7c-cel. Deze ontstaat
door de snede BB' in fig.
32 aan te brengen.
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2g. „laddernetwerk" vormen (zie fig. 32), zijn opgebouwd. Deze filters
zijn het eerst beschreven door O. J. Zobel (B.S.T.J., Jan. '23 en
Oct. '24) en worden daarom Zobel-filters genoemd. Het gedeelte
tussen A en A' levert, naar zijn vorm genaamd, een T-cel op (fig. 33a)
en tussen B en B' een .'r-cel (fig. 33b). Schakelt men drie T-cellen in
1/2 Z1

W
Zï

o

2z2:

V2L1

Li

Li

V2L1

Zn

Fig. 36.
Fig- 35Fig. 35. Een halve cel. Deze kan men als een halve T-cel zowel als een halve
7r-cel beschouwen. Deze wordt vaak gebruikt teneinde van een T- op een
"-impedantie, of omgekeerd, te kunnen overgaan bij de opbouw van een
laddernetwerk.
Fig. 36. Een laagdoorlaatfilter van het grondtype, opgebouwd uit drie T-cellen.
cascade, dan ontstaat weer fig. 32; doet men dit met drie 7r-cellen,
dan verkrijgt men fig. 34. De T- en ^-cellen zijn de kleinste symme
trische elementen van een Zobel-filter.
Men mag niet zonder meer een T- en een rc-cel op elkaar aansluiten
vanwege hun ongelijke karakteristieke impedantie (de aanpassing is
dan niet goed). In dit geval schakelt men een halve cel tussen, zie fig.
35 (dit is een halve T-cel = een halve 7r-cel) met de spiegelbeeldimpedantie Zt naarde T-cel en de spiegelbeeldimpedantie Zn naar de 7r-cel
gekeerd.
De halve cel is de kleinste, nietsymmetrische eenheid van een
Zobel-filter.
Onder een Zobel-filter verstaan we
nu een laddernetwerk, opgebouwd uit
d
cellen, die met dezelfde spiegelbeeldimpedanties op elkaar aansluiten.
Laagdoorlaatfilter. Neemt men
o
Z\ = j (o
en Zo, — *lj M
dan
o
U
ontstaat het grondtype van een
37. Demping van een laaglaagdoorlaatfilter, waarvan de grens- Fig.
doorlaat T- of K-cel van het grond
frequentie (hierbij gaat het doorlaattype (fig. 36).
gebied over in het dempingsgebied)
ƒi = i/n VLi C2. Bij 2 fi geeft een T- of rc-cel (mits afgesloten met
de spiegelbeeldimpedantie) 23 dB demping. Wenst men minstens 60 dB
(dit is een factor 1000 in de spanning), dan neemt men 3 cellen (fig. 36),
waardoor de demping 3 X 23 = 69 dB wordt. Fig. 37 geeft het kwali
tatieve verloop van de demping a aan voor een dergelijk filter, opge
bouwd uit verliesvrije elementen.
00

00
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Banddoorlaatfilter. Neemt men voor Z\ een seriekring Lx C1 en voor
Z2 een parallelkring L2 C2, waarbij Lj CY = L2 C2, dan ontstaat het
grondtype van een banddoorlaatfilter. In fig. 38 is een bandfilter van
het grondtype getekend, bestaande uit 3 T-cellen. Zijn de grensfrequenties fx en f2 — deze moeten voor alle cellen van éénzelfde
1/2L1

2Ci

L2g

L1

Cy

^=C2 L2g

Li

C1

1/2 LI

2C1

±=C2 L2J

Fig. 38. Een bandfilter van het grondtype, opgebouwd uit drie T-cellen.
filter natuurlijk gelijk zijn —, definiëren we de middenfrequentie f0
als /o2 = f1 f2 en is R de karakteristieke weerstand bij de frequentie /0,
dan is:
Li =
Lt

R
n(k—h) ’

Cx =

= (ft-MR
4nfa

C2 =

'

U-h
4 nfo2R'
I

n(h—fi)R’

waaruit volgt:
/o 2__

*

1

4 7i2

1

Cx

47r2L2 C2 7
= 2

Voor /0 zijn zowel de serie- als de paralleltak dus in resonantie; het
filter heeft voor deze frequentie minimale demping. De weerstand R
door L2/Lx bepaald.

is door LJC2 en de relatieve bandbreedte
Jo

Men kan van het filter dus /0, R en (/2 — /i)//0 kiezen, waarna de
L- en C-waarden volgens voorgaande formules vast liggen. De ge
trokken lijn in fig. 39 geeft het kwalitatieve verloop der demping aan
voor verliesvrije elementen.
m-transformatie. Bij de besproken grondcellen loopt de demping vanaf de
grensfrequenties geleidelijk naar oneindig. Vaak wenst men reeds even voorbij
de grensfrequentie(s) een zeer grote demping (dempingspiek), bv. om achter
een modulator een ongewenste zijband sterk te onderdrukken. Een of meer
cellen van het filter worden dan door een „m-transformatie” zodanig omge
vormd (met uitbreiding van het aantal L’s en/of C's per cel), dat ze nog met
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de andere kunnen samenwerken, dus de goede impedantie hebben. De dempingspieken liggen dan bij de serieresonantiefrequenties van de shunttak of parallelresonantiefrequenties van de serietak. Zo ontstaat dan voor een getransfor
meerde T- of 7r-cel bv. een dempingskromme volgens fig. 40. De twee fre
quenties voor oneindige demping, die voor de grondcel van het bandfilter bij
o en co lagen, zijn nu verschoven naar de eindige frequenties f1<x. en /2C0.
O'S

<*

d,

0

o

0

U /o /2
Fig. 39. Demping van een banddoorlaatfilter van het grondtype
(fig. 38).
00

fl

f 1 f0 12 12

00

C/O

OO

Fig. 40. Demping van een getrans
formeerde T- of w-bandfiltercel.

Invloed, der verliezen. Voor het doorlaatgebied en de dempingspieken
moeten de verliezen van de filterelementen (spoelen en condensatoren)
in rekening worden gebracht; in de rest van het dempingsgebied zijn
ze te verwaarlozen.
De stippellijnen in fig. 37, 39 en 40 geven de dempingskrommen,
met inachtneming der verliezen. Mede door de verliezen is de dem
pingskromme in het doorlaatgebied helaas niet vlak.
Een filter moet men met de spiegelbeeldimpedanties afsluiten opdat men in
het doorlaatgebied een zo vlak mogelijke dempingskromme krijgt. Nu is de
spiegelbeeldimpedantie helaas afhankelijk van de frequentie. Voor een bandfiltercel loopt deze in het doorlaatgebied by. van nul (bij h) op tot R (bij ƒ„),
om bij ƒ, weer tot nul te dalen. Daar een filter nu eenmaal met een weerstand
afgesloten moet worden kan de afsluiting maar voor één of twee frequenties
goed zijn. Bij de andere frequenties treedt in het doorlaatgebied een extra
demping op door niet goede aanpassing tussen spiegelbeeldimpedantie en afsluitweerstand. Vlak naast het doorlaatgebied ontstaat een (ongewenste) verminde
ring van de demping, terwijl verder in het dempingsgebied een dempingswinst
optreedt.
Voor een volledige bandfiltercel van het grondtype is de demping
midden in het doorlaatgebied bij benadering
<x0

I7—— dB per cel,

QU=h

u

waarin Q de kwaliteitsfactor der gebruikte kringen bij f0 is. Hoe hoger
Q bij een bepaald filter, des te lager dus a0. Bij constante Q heeft een
filter met een relatief kleine bandbreedte — dit is (/2—A)//o klein —
dus een grote demping in het doorlaatgebied.
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In blokschema geven we een laagdoorlaat-, een hoogdoorlaat-, een
banddoorlaat- en een bandstopfilter aan volgens fig, 41.
Voorbeeld van een filter. Wat men alzo met een filter, ontworpen
volgens de hiervoor besproken Zobel-techniek, bestaande uit 9 spoelen
van goede kwaliteit en 18 micacondensatoren kan bereiken, moge uit
fig. 42 blijken.
Dit filter is in gebruik bij het onder 7. te bespreken 48-kanalensysteem STR 7. Bij dit systeem wordt in een eerste modulatietrap elk
l.f.-gesprek gemoduleerd op een (primaire) draaggolf van 60 kHz,
welke voor alle kanalen hetzelfde is. Hierdoor ontstaan o.a. de zijbanden 56,4—59,8 en 60,2—63,6 kHz, terwijl de draaggolf weer in de
modulator onderdrukt wordt (zie onder 4.). Het kanaalbandfilter van

L.D.

H.D.

B.D.

B.S.

Fig. 41. Symbool van filters in blokschema. L.D. = laagdoorlaatfilter;
H.D. = hoogdoorlaatfilter; B.D. = banddoorlaatfilter; B.S. = bandstopfilter.

Fig. 42. Demping van het kanaalbandfilter van het 48-kanalensysteem STR 7,
bij toepassing van spoelen met een Q = 500 bij 60 kHz (getrokken kromme).
De gestippelde kromme geeft de hogere demping in het doorlaatgebied en de
sterker afgeronde dempingskarakteristiek weer, die men met een spoelenkwaliteit
van Q = 350 bij 60 kHz zou verkrijgen. De kromme II geeft kromme I op
vijfvoudige schaal (zie de schaal op de ordinaat rechts) in het doorlaatgebied
weer. De schakeling van het filter is in de inzet aangegeven. De band van
60,2—63,6 kHz wordt doorgelaten, terwijl het filter o.a. voor de onderband
van 56,4—59,8 kHz een grote demping moet opleveren. Er is dus maar 400 Hz
„snijruimte” op 60 kHz beschikbaar.
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fig. 42, dat voor. alle kanalen hetzelfde is, heeft tot taak de bovenband
door te laten (universeel voorkanaal) en alle andere zijbanden te
dempen, waarvan de onderband 56,4—59,8 kHz, vanwege zijn grootste
amplitude, de voornaamste plaats inneemt. Daarom heeft het filter
dan ook even beneden zijn doorlaatgebied een grotere demping, dan
even daarboven. De demping bij 60,2 kHz bedraagt ca 5 dB en bij
59,2 kHz ruim 80 dB, dus bij een frequentieverschil van 1 kHz op
60 kHz een verschil van 75 dB! (dit is een spanningsverhouding van
1 : 5620). Teneinde dit te bereiken bestaat het filter uit 5 volledige
en 4 halve cellen (waaronder 2 eindcellen). Hieronder zijn 2 piekcellen
in de onderband (ƒ00 = 59,2 en 59,6 kHz) en één in de bovenband
(ƒ00 = 64,5 kHz).

Fig. 43. Kanaalbandfilter van het 48-kanalensysteem STR 7, links zonder doos,
rechts in doos. De spoelen (onder) en de condensatoren (boven) zijn gerang
schikt op dezelfde wijze als dit gebruikelijk is bij het tekenen van het schema
van het filter (zie fig. 42). De spoelen kunnen, dank zij de hoge permeabiliteit der
„ferroxcube”-kernen, zonder andere afscherming dan de kapjes, die voor de
montage toch nodig zijn, tegen elkaar worden geplaatst. Let op de compacte
bouw van het geheel.
Het schema van het filter is in de inzet van fig. 42 aangegeven. De
getrokken kromme heeft betrekking op een Q. van de spoelen van 500
en de gestippelde op een Q = 350. Let er op, dat bij een kleinere Q
de demping in het doorlaatgebied en de afronding aan de randen van
het doorlaatgebied groter zijn. De krommen II geven de demping
van het doorlaatgebied op grotere schaal weer (zie de schaal op de
ordinaat rechts).
Aan het filter gaat de 6o-kHz-modulator vooraf. Direct achter het filter volgt
de tweede modulatietrap. Men bespaart nu aan in- en uitgangszijde een van
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de twee modulatietransformatoren door de in- en uitgangsspoel als modulatietransformator uit te voeren. Vandaar de 4 gelijke extra wikkelingen op de eerste
resp. laatste spoel. Deze bestaan in werkelijkheid uit één „wikkeling” van vier
voudig draad (zg. sterkoorddraad). Hierdoor verkrijgt men 4 gelijke wikke
lingen, waardoor men een voor de modulatie noodzakelijke middenaftakking
met grote nauwkeurigheid kan maken.
Fig. 43'toont de mechanische uitvoering van het filter. De micacondensatoren bevinden zich in het compartiment boven de spoelen. Via de pennen in
de isolatiestrook verkrijgt men een korte en overzichtelijke bedrading ongeveer
gelijk aan het getekende principeschema. Na montage wordt het filter in een
doos dichtgesoldeerd (zie fig. 43 rechts). De doorvoer door het deksel geschiedt
via glaskralen, welke in het deksel ge
soldeerd zijn. Bij goed doorsolderen
van de verbindingen, die door een me
R
C
L
talen pijpje in de glaskraal naar buiten
-'W-arb-Ukomen, is de hele constructie lucht
en vochtdicht.
Co
De spoelen, die van het pottype zijn,
hebben een Q > 500 bij 60 kHz en een
slechts 42 cm3. Dit was te
Fig. 44. Het electrische vervangings- volume van
door ferroxcube als magnetisch
schema van de werking van een piëzo- bereiken
kernmateriaal toe te passen. Ferrox
electrisch kristal.
cube is de naam voor door Philips
ontwikkelde ferromagnetische ferrieten.
Het is een keramisch magnetisch ma
+ «✓3
teriaal met een zeer hoge soortelijke
weerstand (minstens io6 x zo groot als
I
die van magnetische metaallegeringen),
X
I
kan daardoor tot hoge frequenties in
I
massieve vorm worden toegepast, zon
I
der dat de wervelstroomverliezen in
I
ƒ.
het kernmateriaal hinderlijk worden.
/s.
fp
De ringkernpermeabiliteit van de ge
bruikte soort bedraagt 700—1200, waar
door de afscherming, nog ondersteund
door de metalen klemkappen (zie fig.
43) zó goed is, dat de spoelen tegen
elkaar gemonteerd kunnen worden,
—00
zonder dat van een merkbare koppeling
sprake is.
Fig. 45. De reactantie als functie van
de frequentie van de schakeling vol
LITERATUUR
gens fig. 44.
J. L. SNOEK, Niet-metallisch mag
netisch materiaal voor hoge frequen
ties. Philips Techn. Tijdschr. 8 (1946)
blz. 353—361.
W. SIX, Enkele toepassingen van Fer
roxcube. Philips Techn. Tijdschr. 13
(1951) blz. 317—328.

d. Kristalfilters
Fig. 46. Het schema van een „lattice”netwerk met 2x2 gelijke takken.
(A lattice = een traliënnetwerk; let op
het verschil met een laddernetwerk.)

Een piëzo-electrisch kristal, mits
juist geslepen en goed opgehangen of
ingeklemd, is een mechanische trillingsketen van zeer constante frequentie en
uiterst geringe demping met lage
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temperatuurscoëfficiënt. Door de piëzo-electrische eigenschappen ontstaan op
de aansluitklemmen bij trilling van het kristal electrische wisselspanningen met
dezelfde hoogwaardige eigenschappen. Fig. 44 geeft de vertaling van deze
eigenschappen in een L C R-serieketen. De massa, 1 /stijfheid (stijfheid is de
kracht voor 1 cm indrukking) en verliezen corresponderen met resp. L, C en R.
Co is de interelectrodencapaciteit, die het geheel shunt.
Het verloop van de reactantie van het circuit volgens fig. 44 als functie van
de frequentie is in fig. 45 aangegeven. fs geeft de frequentie aan, waarbij serieresonantie en /p die, waar
bij parallelresonantie op
+
treedt. Legt men nu om
gekeerd aan de klemmen
in fig. 44 een wisselspan
H"Zb
Za
X
ning met de frequentie /p,
l
dan heeft men een elec
I
trische trillingsketen met
I
buitengewoon goede eigen
I
schappen (Q gemiddeld
I
/P1 = fS2
ƒ
/
20 000).
In fig. 46a is een
„lattice"-netwerk niet
2X2 gelijke takken ge
tekend. Deze schake
ling komt neer op een
brug van Wheatstone
(fig. 46b). De demping
van deze schakeling is
nul als Za en Zb verliesvrij zijn en een tegen
gesteld teken hebben.
Voor demping moe
ten ZA en Zb hetzelfde
teken hebben. Is Za =
=Zb> dan is de brug
in evenwicht, dus de
demping oneindig. Aan
voorgaande voorwaar
den is te voldoen door
de beide takken Za en
Zb als kristallen uit te
voeren, zódanig, dat de
parallelresonantiefrequentie/pi van de twee
ZA-takken
overeenkomt met de serieresonantiefrequentie/s2
der twee Zn-takken.
Dezp
iJeze «sitnatip
situatie alsmede
alsmede
de hierbij behorende
dempingskromme
is

/S1

0

L

0

/

/

OT3

z
CL
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Fig. 47. Reactantie van Za en Zb en demping als
functie van de frequentie van de schakeling vol
gens fig. 46, voor het geval dat Za en Zb uit
piëzo-electrische kristallen bestaan, waarvan de
parallelresonantiefrequentie fpi van Za samenvalt
met de serieresonantiefrequentie fs° van Zb* Is het
teken van Za en Zb verschillend, dan bevinden we
ons in het doorlaatgebied; is dit teken gelijk, dan
treedt
Hoe dichter
a tot
deg te demPinS
grotef is °Pde demping/
omZbij
ZaZ=b nadert,
Zb een
oneindige demping op te leveren (de brug is dan
in evenwicht).
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kwalitatief in fig. 47 aangegeven. De afstand tussen fsl en /p2 is bij
deze uitvoering gering, waardoor bij 60 kHz de maximale bandbreedte
ca 450 Hz (0,75 %) wordt. Het doorlaatgebied is te verbreden door
een spoel in serie met het kristal te schakelen, waardoor men echter
spoelverliezen introduceert en de beoogde kwaliteitsverbetering gedeel
telijk verloren gaat. Zijn de weerstanden der spoelen in de vier
takken gelijk, dan kunnen deze in het vervangingsschema naar buiten
worden getransformeerd en de spoelweerstanden in de afsluitweerstanden worden opgenomen. Hierdoor neemt de demping zowel in het
doorlaat- als in het dempingsgebied toe; het verschil in demping en
de steilheid van de dempingskromme blijft gelijk aan die van het
kristalfilter zonder spoelen, terwijl nu bij 60 kHz een bandbreedte
van 8400 Hz (dus 14 %) te bereiken is.
De uiteindelijke uitvoering van een kristalfilter met twee secties is
in fig. 48 aangegeven. De twee kristallen in de Za- en de twee in de
ZB-takken zijn mechanisch één geheel, electrisch echter in twee ge
lijke delen gesplitst door twee paar electroden op hetzelfde kristalplaatje aan te brengen. De spoelen op dezelfde plaats in de boven- en
de ondertak zijn met elkaar gekoppeld. De variabele luchtcondensa
toren dienen voor afregeling van het filter.
Zowel filters met spoelen als kristalfilters worden in de draaggolftechniek toegepast. Laatstgenoemde krijgen in verband met de afme
tingen van het kristal vanaf 60 kHz technisch aangename afmetingen.
Men vergete echter niet, dat ze duur en kwetsbaar zijn en aan aan
trekkelijkheid inboeten, naarmate de relatieve bandbreedte groter is.
De meeste filters in de draaggolftechniek hebben een relatief grote
bandbreedte. Vandaar het streven naar steeds betere en kleinere spoe
len (geringe verliezen, goede afscherming, kleine temperatuurscoëfficiënt). Het reeds genoemde ferromagnetisch ferriet is hierbij een
waardevol kernmateriaal, waarvan de ontwikkeling nog gaande is.
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Fig. 48. De werkelijke uitvoering van een kristalfilter, bestaande uit 2 latticesecties in cascade. (Kanaalfilter van het K-systeem der A.T.T.)
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6. Een systeem met tweevoudige modulatie
We zullen eerst een systeem met tweevoudige modulatie beschrijven
en dan de voordelen ten opzichte van enkelvoudige modulatie uiteen
zetten.
a. Het systeem U van Siemens
Dit is in fig. 49 getekend in enkelpolig blokschema voor één kanaaleinde (dit is de zend- en ontvangapparatuur van één abonné). Alle
voor het begrip niet noodzakelijke onderdelen (o.a. transformatoren)
zijn hierin weggelaten. De betekenis der tekens en bijschriften is de
zelfde als in fig. 17.
In de eerste modulator (Mod. 1) worden alle kanalen gemoduleerd
met een draaggolf van 8 kHz (voormodulatie). Door BFj wordt de
bovenband onderdrukt en de onderband van 4,6—7,7 kHz doorgelaten
(universeel voorkanaal), zie het modulatieschema fig. 50.
Een tweede modulator -f- bandfilter, dat de bovenband onderdrukt,
transponeert het voorkanaal, met voor de 12 kanalen verschillende draaggolffrequenties van 20—64 kHz, naar zijn uiteindelijke ligging op de
kabel. De bandfilters BF2 voor de 12 verschillende kanalen zijn op
een speciale wijze parallel geschakeld.
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Fig. 49. Enkelpolig blokschema van een kanaaleinde van een 12-kanalensysteem
met tweevoudige modulatie (U-systeem van Siemens). De voormodulatie geeft
een universeel voorkanaal van 4,6—7,7 kHz. De tweede modulatie, die voor elk
kanaal verschillend is, geeft de ligging van de kanalen op de kabel. Dank zij de
voormodulatie treden na de tweede modulatie voor de hoogste frequentie nog
geen moeilijkheden op bij het scheiden van de gewenste en ongewenste zijband(en).
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Alle kanalen zijn dus gelijk aan het getekende eerste kanaal, met uit
zondering van de draaggolffrequenties voor de 2e modulator en het
2e bandfilter.
Aan de ontvangzijde treedt het proces in omgekeerde richting op.
De werking van de zendversterker ZV, ontvangversterker OV, het
laagdoorlaatfilter LDF en de kanaalversterker KV is dezelfde als in
fig. 17.
KANAAL
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36 40 44 48
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Fig. 50. Het modulatieschema van het systeem volgens fig. 49.
b. Het doel van de tweevoudige modulatie
We denken ons eerst het systeem met enkelvoudige modulatie
volgens fig. 17 uitgebreid tot bv. 20 kanalen, dus de laagste band
4,3—7,4 kHz en de hoogste 80,3 en 84,4 kHz. Bij het bandfilter voor
de laagste frequentie is een gebied Af van 4,3 — 3,7 = 0,6 kHz ter
beschikking om van het doorlaatgebied van de bovenband over te gaan
in het dempingsgebied voor de onderband bij een gemiddelde fre
quentie fm van ongeveer 6 kHz.
Bij de volledige berekening van zo'n filter blijkt, dat Aflfm beslissend
is voor de kosten van het filter (aantal cellen en Q van de spoelen).
Voor het laagste filter is Aflfm = 0,6/6 = 10 % en voor het hoogste
0,6/82 ^ 0,75 %, welk laatste getal een zware eis vormt, die met een
kristalfilter wel, doch met een spoelenfilter moeilijk te verwezenlijken
is. Men zou dan vele spoelen met zeer grote Q, geringe temperatuurscoëfficiënt en grote stabiliteit moeten toepassen. De moeilijkheid is
dus, dat de gewenste en de ongewenste zij band van de modulatoren
met hogere draaggolffrequenties relatief te dicht bij elkaar liggen om
met een economisch realiseerbaar filter goed gescheiden te kunnen
worden.
Door nu eerst voormodulatie toe te passen, zoals in fig. 49 aange
geven, komen de beide zij banden in plaats van 0,6 kHz nu 9,2 kHz
van elkaar te liggen, wat voor het hoogste tweede bandfilter nu geen
moeilijkheden meer oplevert. Men heeft hierdoor, ten koste van een
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extra modulator + bandfilter per kanaal, dus eenvoudiger filters ge
kregen. Het kanaalfilter BF i is voor alle kanalen gelijk, hetgeen voor
de fabricage zeer aangenaam is.
7. Een systeem met drievoudige modulatie
a. Algemeen
Als voorbeeld van een systeem met drievoudige modulatie behan
delen we hier het 48-kanalensysteem STR 7, dat door de N.V. Philips
in samenwerking met het Nederlandse Staatsbedrijf der P.T.T. is ont
wikkeld en uitgevoerd.
Men leze voor een uitvoerige beschrijving van dit systeem:
G. H. BAST, D. GOEDHART en J. F. SCHOUTEN, Een draaggolftelefoniesysteem voor 48 kanalen: I. De keuze der modulatiemethode; II. Bouw der
apparatuur. Philips Techn. Tijdschr. 9(1947) 161—171, en 10(1948) 353—363.
In het volgende zullen we wegens de noodzakelijke beperking slechts
een paar hoofdpunten uit deze artikelen behandelen. De fig. 51, 52
en 53 zijn eveneens aan voornoemde artikelen ontleend.
Zoals reeds onder D.2 vermeld, is een draaggolfkabel van het type
papier-lood tot zeker 200 kHz voor draaggolftelefonie-overdracht te
gebruiken. Men heeft dus bij 4 kHz draaggolfafstand ca 50 kanalen
per aderpaar beschikbaar. Daar het gebruik van de onderste kanalen
practische moeilijkheden geeft (zie D.i) komen we tot 12 kHz als
laagste frequentie en door de wens 12 kanalen tot een groep te ver
enigen tot 4 X 12 kanalen. De hoogste frequentie wordt dus 204 kHz*
De 48 l.f.-kanalen worden in de frequentieband van 12—204 kHz ge
bracht door middel van drie modulatietrappen.
è. De modulatiemethode
We nemen in het volgende ter vereenvoudiging aan, dat elk kanaal
een frequentiegebied van o—4 kHz heeft (in werkelijkheid 200—
3600 Hz).
Eerste modulatie. In de eerste modulatietrap wordt elk l.f.-gesprek
gemoduleerd op een primaire draaggolf met een frequentie van 60 kHz,
welke voor alle kanalen dezelfde is. Hierdoor ontstaan de zijbanden
56—60 en 60—64 kHz (fig. 51), terwijl de draaggolf weer in de modu
lator onderdrukt is (zie D.4). Met behulp van een kanaalbandfiltert
dat voor alle kanalen weer gelijk is, wordt de onderzij band onderdrukt
en de bovenzij band van 60—-64 kHz doorgelaten (universeel voorkanaal).
Tweede modulatie. In de tweede modulatietrap worden 12 van de
aldus verkregen voorkanalen gemoduleerd op 12 verschillende secun
daire draaggolven van 192, 196, ... 236 kHz. Hierdoor ontstaan o.a.
de 12 bovenzij banden, liggende in het frequentiegebied van 252—
300 kHz en die nu, op een leiding gebracht, tezamen een voorgroep
11
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vormen. De 12 ongewenste
onderzij banden, die in het
gebied van 128—176 kHz
liggen (fig. 51c), worden nu
door een groepsbandfilter
onderdrukt. De 3 overige
groepen van 12 voorkanalen
ondergaan dezelfde bewer
king met dezelfde secundaire
draaggolven en eenzelfde
groepsbandfilter. Zo ver
krijgt men, op vier leidin
gen, vier groepen, alle gele
gen in de frequentieband van
252—300 kHz.
Derde modulatie. In de
derde modulatietrap worden
deze 4 voorgroepen op 4
tertiaire draaggolven gemo
duleerd van resp. 240, 360,
408 en 456 kHz. De vier
groepen worden hierdoor
resp. naar de banden 12—60,
60—108,
108—156
en
156—204 kHz getranspo
neerd (fig. 5 id) en worden
in deze ligging op één aderpaar van de draaggolfkabel
gebracht.
Een nadere beschouwing
leert, dat bij de derde mo
dulatie de eerste groep in zg.
„bovenzij bandligging" komt
(dat wil zeggen dat de hoog
ste spraakfrequentie met de
hoogste
kanaalfrequentie
overeenkomt); de drie overige
groepen komen in „onder
zij bandligging" (de hoogste
spraakfrequentie vindt men
nu in de laagste kanaalfre
quentie terug).
c. Het blokschema
Dit is in fig. 52 getekend
voor één station en één gesprekrichting.
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Fig. 52. Blokschcma van het 48-kanalensysteem STR 7, getekend voor één
station en één gesprekrichting. KBF is het kanaalbandfilter, dat voor alle kanalen
gelijk is. KF is het kanaalkoppelfilter, dat voor de 12 kanalen verschillend,
doch voor de vier groepen gelijk is. GBF is het groepsbandfilter. OF zijn de
ontkoppelfilters; deze zijn toegevoegd, daar men de uitgangen der modulatoren
Mod III niet zonder meer kan parallelschakelen.

164 VI.D.7
Voor de tegenovergestelde gesprekrichting moet nog eenzelfde appa
ratuur (voor het getekende station de ontvangapparatuur) worden toe
gevoegd, in dezelfde geest, zoals dit in fig. 17 volledig is getekend
voor een 3-kanalensysteem. De primaire draaggolf van 60 kHz is de
zelfde voor alle 48 kanalen; de kanaalbandfilters KBF zijn alle gelijk.
De 12 secundaire draaggolven zijn gelijk voor alle 4 groepen.
Daar bij de 2e modulatie, dank zij de hoge draaggolffrequentie van
60 kHz bij de eerste modulatie, de zijbanden ver van elkaar liggen,
kunnen deze door een eenvoudig kanaalkoppelfilter KF van elkaar
gescheiden worden. Dit kanaalkoppelfilter KF kan daardoor uit een
enkele kring bestaan. Het is verschillend voor de 12 kanalen, voor de
4 groepen echter weer gelijk. Na parallelschakeling der 12 kanalen
ontstaat een groep van 252—300 kHz.
Het niveau is door de modulatoren en filters nu dermate verzwakt,
dat het hier ter plaatse door de groepversterker GV wordt verhoogd.
Zou men het niveau pas aan het einde van het systeem verhogen, dan
komt het niveau te dicht bij het ruisniveau (zie D,3).
Het groepsbandfilter GBF onderdrukt nog verder de ongewenste
modulatieproducten en is gelijk voor de 4 groepen.
Bij de derde modulatie ontstaan o.a. de gewenste zijbanden 12—60,
60—108, 108—156 en 156—204 kHz. Via de ontkoppelfilters OF en
door 2 verticale lijnen symbolisch aangegeven dubbele vorkschakeling
(waarop we niet nader ingaan) bereikt het frequentiespectrum het
supergroepsfilter SF, dat weer ongewenste frequentiegebieden blok
keert. Het frequentiespectrum van 12—204 kHz wordt via de systeemversterker SV aan één aderpaar van de draaggolfkabel toegevoerd.
d. Verwezenlijking van het kanaalbandfilter
In D.6 vermeldden we, dat bij modulatie van een band van 300—
3400 Hz met een draaggolf van 80 kHz moeilijkheden te verwachten
waren in verband met de geringe relatieve frequentie-afstand der door
te laten en te onderdrukken zij band.
Bij een draaggolffrequentie van 60 kHz is dit bezwaar, hoewel in
mindere mate, ook nog aanwezig.
Het kanaalbandfilter, waarmede men bij 60 kHz deze bezwaren nog
geheel kan overwinnen, is reeds beschreven onder het hoofdstuk Fil
ters, D.5.

Fig. 53. Close-up van een systeemrek van het 48-kanalensysteem STR 7. Het
vak voor de reserve-kanaallade (midden) en een half vak voor een reservesysteemversterkerlade zijn open gelaten; daarboven zijn twee kanaalladen ver
wijderd, teneinde de bedrading in de plateau’s en in de zijvlakken van het rek
te laten zien. De verbinding tussen de rekbedrading en de laden wordt tot
stand gebracht met dubbele doorverbindingsstekers, die in de contrastekerblokken worden gezet.
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e. Voordelen van de meervoudige modulatie
Was voor het 48-kanalensysteem enkelvoudige modulatie toegepast,
dan waren de draaggolven 12, 16, ... 200 kHz, dus 48 verschillende
draaggolven en evenveel typen kanaalbandfilters nodig, doch slechts
2 modulatoren per kanaaleinde. (Eén voor de zend- en één voor de
ontvangrichting.) Behalve het feit, dat de kanaalbandfilters met spoelen
voor de hogere frequenties niet te verwezenlijken zijn, is het zeer lastig
en kostbaar 48 typen bandfilters te maken.
Bij de beschreven drievoudige modulatie zijn, zoals reeds vermeld,
alle kanaalbandfilters gelijk, evenals de groepsbandfilters. De 48 draag
golven zijn tot 17 gereduceerd. Het aantal modulatoren, per kanaal
einde omgerekend, bedraagt echter 41/6.
ƒ. Bouw der apparatuur
We wezen er reeds met nadruk op, dat de modulatiemethode zo ge
kozen is, dat de gebruikte onderdelen zoveel mogelijk gelijk zijn.
Het te bereiken doel was hierbij tweeledig:
ie. zoveel mogelijk gelijke electrische onderdelen te kunnen ge
bruiken;
2e. het systeem mechanisch uit gemakkelijk te hanteren en te trans
porteren uniforme onderdelen te kunnen opbouwen.
Daartoe is de in de telefoontechniek tot voor kort gebruikelijke
paneelbouw (waarbij de apparatuur aan de rekbedrading was gesol
deerd) verlaten en is overgegaan op uitschuifbare laden. Naast 3 typen
laden (hele, halve en kwartlade) zie fig. 53 en 54, heeft men dan nog
alleen de rekken. Het transport hiervan levert nu echter weinig moei
lijkheden op, daar het rek met bedrading, doch zonder apparatuur,
kan worden vervoerd.
Fig. 55 toont de apparatuur van een kanaaleinde (hier het zesde
kanaal van de tweede groep). De apparatuur, die gelijk is voor alle
kanalen, is in één lade, de zg. kanaallade I, ondergebracht. De kanaalkoppelfilters KF, die voor de 12 kanalen van een groep verschillend
zijn, worden daarom niet in de kanaalladen ondergebracht, doch in de
rekplateau's, waarop de kanaalladen staan. Dit is mogelijk, daar ze
eenvoudig en klein zijn. Verder zijn er per 48 kanalen 4 gelijke groepversterkerladen Ila voor de zendrichting en 4 dergelijke laden Ilb
voor de ontvangrichting, voorts een groepkoppellade III en één systeem
versterkerlade IV.
De betekenis der letters is als in fig. 52. Gestippeld zijn enige
minder belangrijke onderdelen, die in fig. 52 werden weggelaten, als
de kanaalegalisatie E, de transformatoren T voor scheiding of aan
passing en een laagdoorlaatfilter L.F. voor het onderdrukken van de
resten van een eventueel doorlekkende draaggolf van een naburig ka
naal (die als fluittoon van 4 kHz zou storen). SO is een signaalontvanger, die dient om kiesimpulsen enz. door te geven.
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Een draaggolfinstallatie van een station bestaat in hoofdzaak uit
de systeemapparatuur, de draaggolfvoedingsapparatuur en de lijnver
sterkers met de egalisaties der binnenkomende kabels. Nu is 80 % van
de systeemapparatuur in de uniforme kanaalladen ondergebracht. Dank
zij de voor dit systeem ontwikkelde kleine onderdelen is deze kanaallade door één persoon nog goed te hanteren.
Fig. 53 geeft een close-up van het systeemrek aan. Hierin bevinden
zich van beneden naar boven: gloeistroom- en alarmpaneel, 6 kanaal
laden, plaats voor reservelade, groepzend- en ontvangversterker, groepkoppellade, systeemversterkerlade en nogmaals 6 kanaalladen. De ach
terzijde van het rek vertoont hetzelfde beeld. De systeemapparatuur
voor 48 kanalen kan dus aan de voor- en achterzijde van 2 systeemrekken worden ondergebracht. Per rekhelft is dus plaats voor een
groep van 12 kanalen. De bedrading der rekplateau's (fig. 53) en die
der laden (zie o.a. fig. 54) eindigen ieder op corresponderende stekerblokken. De lade wordt, na ingeschoven te zijn, aangesloten met
dubbele doorverbindingsstekers. Uit de rekbedrading komt voor het

Fig. 54. Kanaallade van het 48-kanalensysteem STR 7. De kanaalbandfilters
voor zend- en ontvangzijde bevinden zich in de twee lange dozen, die iets hoger
zijn dan de andere. Alle andere onderdelen zijn in doosjes met onderling gelijke
hoogte en breedte en gestandaardiseerde waarden van de diepte ondergebracht.
De versterkbuizen (een voor de kanaalversterker en een voor de signaalontvanger)
steken naar buiten, zodat zij gemakkelijk te verwisselen zijn en geen ongewenste
verwarming van de onderdelen in de lade veroorzaken. Verder bevindt zich op
de frontplaat nog een alarmlampje, dat een defect in de lade signaleert en
(op de foto) rechts een omschakelbare steker, waarmede de versterking van de
kanaalversterker ingesteld kan worden (niveauregeling).
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bovenste plateau de secundaire draaggolffrequentie van 192 kHz, voor
het volgende 196 kHz enz. De plaats van de kanaallade in het rek be
paalt dus in welk kanaal de kanaallade opgenomen is. Hierdoor blijven
de kanaalladen zelf onderling gelijk.
De rekken zijn ca 2,75 m hoog.
Fig. 54 toont een kanaallade. In het rek staat deze met zijn open
vlak naar beneden, ter wering van stof. De versterkbuizen (één voor
de kanaalversterker en één voor de signaalontvanger) steken naar
buiten teneinde ongewenste verwarming van de lade te voorkomen en
gemakkelijk verwisselbaar te zijn. Links in ronde bus is het relais van
de signaalontvanger zichtbaar. Rechts op de frontplaat ziet men een
regelaar, waarmede de kanaalversterker wordt ingesteld. In de twee
lange dozen, hoger dan de rest, bevinden zich de kanaalbandfilters
(zie ook fig. 43). De meeste andere onderdelen (zoals transformatoren,
egalisaties, condensatoren) zijn in doosjes van gelijke hoogte, breedte
en met gestandaardiseerde waarden van de diepte ondergebracht. Door
de gelijke hoogte ontstaat een „tweedimensionale" overzichtelijke be
drading. Let ook op alle ontlastbochten bij de soldeerpunten.
In verband met de geëiste bedrijfszekerheid, het constant blijven
van een eenmaal ingesteld niveau en ongevoeligheid voor temperatuurvariaties moeten de onderdelen van een draaggolftelefonie-installatie
minstens een klasse beter zijn dan die van radio-ontvangtoestellen. Men
past daarom in een draaggolftelefonie-installatie, op een enkele uit
zondering na, dan ook draadgewonden weerstanden of opgedampte
koolweerstanden, in filters en andere kritische onderdelen, micacondensatoren en hoogwaardige spoelen toe. De spoelen worden in hoog
vacuum geïmpregneerd. Ter definitieve wering van vocht worden de
spoelen met condensatoren enz. in eenheden gemonteerd, die na mon
tage, waar mogelijk, hermetisch gesloten worden.
Bij het beschreven 48-kanalensysteem zijn dit de onder ƒ. reeds
genoemde genormaliseerde doosjes, die na montage dichtgesoldeerd
worden. De aansluitcontacten worden gevormd door glazen doorvoertules, die een metalen ingesmolten rand en doorvoerbuisje voor de
bedrading hebben. De metalen rand wordt aan het deksel gesoldeerd.
Aan het geheel is natuurlijk weer de eis van luchtdichte verbinding
gesteld. In fig. 54 komen de kleine afmetingen dezer glazen doorvoertules duidelijk tot uiting.
8. Stabiliteit der draaggolffrequenties
Stel, dat een gespreksfrequentie q aan de zendzijde wordt gemodu
leerd met een draaggolf met de frequentie p en aan de ontvangzijde
gedemoduleerd met een draaggolf p — Ap, waarvan de frequentie dus
Ap afwijkt, dan is de ontvangen gespreksfrequentie q + Ap; er treedt
dus een verschoven frequentie op. Dit maakt op Ons oor de indruk van
een klankverandering. Gebleken is, dat een verschuiving van 10 Hz
voor spraak reeds ontoelaatbaar is, terwijl dit voor muziek bij ca 2 Hz
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al het geval is. De muziek verliest dan haar harmonisch karakter.
Men bewijst gemakkelijk, dat bij meervoudige modulatie, waarbij
de draaggolven van eenzelfde grondfrequentie worden afgeleid, de
frequentieverschuiving van een kanaal gelijk is aan die van de virtuele
draaggolf (deze is in werkelijkheid niet aanwezig, en heeft een fre
quentie = die van het kanaal voor q = o).
In het beschreven 48-kanalensysteem is dus maatgevend 204 kHz,
zijnde de virtuele draaggolf van het hoogste kanaal van 200—204 kHz.
Laat men 2 Hz frequentieverschuiving toe, dan mogen de draaggolfoscillatoren aan zend- en ontvangzijde niet meer dan ca 1 X io-5
verschillen. Daarom worden in ieder station door frequentiedeling en
vermenigvuldiging de draaggolven afgeleid van een door een kristal
gestuurde stamoscillator. De stamoscillatoren der verschillende stations
kunnen door een over de kabel gezonden signaal worden gesynchro
niseerd.
De frequentievermenigvuldiging geschiedt door uit een periodieke
impuls van een impulsgenerator, waarvan de grondfrequentie door de
stamoscillator wordt bepaald, de harmonischen door bandfilters met
kleine bandbreedte en grote demping buiten het doorlaatgebied uit te
zeven (de draaggolf moet zuiver sinusvormig zijn). Als impulsvorm
neemt men een zeer smalle rechthoek of driehoek. Is de impuls zeer
smal, dan bevat deze nl. alle harmonischen practisch even sterk.
In verband met de vereiste bedrijfszekerheid zijn alle actieve ele
menten van de draaggolfvoeding in duplo uitgevoerd. Bij het defect
raken van een vitaal onderdeel (stamoscillator!) wordt dan automatisch
direct op het reserve-apparaat, dat steeds in bedrijfsconditie is, over
geschakeld.
Zie verder:
D. GOEDHART en G. HEPP, Het opwekken van de draaggolven in een
installatie voor draaggolftelefonie. Philips Techn. Tijdschr. 8 (1946) 137.
H. N. HANSEN, A crystal oscillator for carrier supply. Communication News
X, 1, 1, 1949.
LITERATUUR
(In hoofdzaak Nederlandse literatuur)
BALTH. VAN DER POL en TH. J. WEIJERS, Electrische filters. Philips
Techn. Tijdschr. 1 (1936) Aug.- t/m Dec.-nr. (Vrij volledig overzicht van Zobelfilters met uitzondering van reflectie en impedantietransformatie.)
W. SIX, Toepassing van pupinspoelen in de telefoontechniek. Philips Techn.
Tijdschr. 1 (1936) 357.
W. SIX en H. MULDERS, Het gebruik van versterkers in de telefoontechniek.
Philips Techn. Tijdschr. 2 (1937) 209.
F. DE FREMERY en G. J. LEVENBACH, Draaggolftelefonie op gepupiniseerde kabels. Philips Techn. Tijdschr. 4 (1939) 21.
G. J. LEVENBACH en H. VAN DE WEG, Niet-lineaire vervorming in gepupiniseerde kabels. Philips Techn. Tijdschr. 4 (1939) 84.

VI.D.8

171

D. GOEDHART en J. DE JONG, Draaggolftelefonie. Philips Techn. Tijdschr.
6 (1941) 329.
F. A. DE GROOT en P. J. DEN HAAN, Modulatoren voor draaggolftelefonieinstallaties. Philips Techn. Tijdschr. 7 (1942) 83.
TH. J. WEIJERS, Filters voor draaggolftelefonie-installaties. Philips Techn.
Tijdschr. 7 (1942) 104.
J. F. SCHOUTEN en J. W. KLUTE, De invloed van verliezen op de eigen
schappen van electrische netwerken. Philips Techn. Tijdschr. 7 (1942) 138.
H. VAN DE WEG, Het egaliseren van telefoonkabels. Philips Techn. Tijdschr.
7 (1942) 184.
D. GOEDHART en G. HEPP, Het opwekken van de draaggolven in een in
stallatie voor draaggolftelefonie. Philips Techn. Tijdschr. 8 (1946) 137.
F. A. DE GROOT, De signalering bij draaggolftelefonie. Philips Techn. Tijdschr.
8 (1946) 168.
J. DE JONG, Onderhoudsmetingen in een installatie voor draaggolftelefonie.
Philips Techn. Tijdschr. 8 (1946) 249.
J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL, Kleine seleniumventielen. Philips Techn.
Tijdschr. 9 (1947) 267.
G. H. BAST, D. GOEDHART en J. F. SCHOUTEN, Een draaggolftelefoniesysteem voor 48 kanalen: I. De keuze van de modulatiemethode; II. Bouw
der apparatuur. Philips Techn. Tijdschr. 9 (1947) 161 en 10 (1948) 353.
J. F. KLINKHAMER, Een supergroepdoorschakelfilter voor draaggolftelefonie
op coaxiale kabels. Philips Techn. Tijdschr. 13 (1951) 196.
J. F. SCHOUTEN, F. DE JAGER en J. A. GREEFKES, Deltamodulatie,
een nieuw modulatiesysteem voor telecommunicatie. Philips Techn. Tijdschr.
13 (1951) 249.
H. N. HANSEN en H. FEINER, Draaggolftelefonie op coaxiale kabels. Philips
Techn. Tijdschr. 14 (1952) 14.
G. H. BAST, Over de toepassing van draaggolftelefonie in het Nederlandse
telefoonnet. Tijdschrift van het Ned. Radiogenootschap IX (Aug. '42) 279.
G. H. BAST en G. H. WIENEKE, Stand en ontwikkeling van het Neder
landse interdistrictstelefoonnet. De Ingenieur 4 April '47, E 13 en 11 April '47,
E 23.
H. JACOT (Bern), Das Prinzip der Tragerstrom-Telefonie. P.T.T. Technische
Mitteilungen 1945, nr 5 en 6 (Zwitserland).
H. N. HANSEN, A crystal oscillator for carrier supply. Communication News
X, 1, 1, 1949.
H. N. HANSEN, A new supergroup modulation scheme for coaxial cable
telephone systems. Communication News XII, 1, 1, 1951.
Beschrijving in 5 artikelen van het Philips draaggolftelefoniesysteem voor korte
afstand STR 112. Communication News XIV, 3 en 4, 78, 1954.

J

»;

VII. RADIODISTRIBUTIE

1. Inleiding
a. Ontwikkeling
In hetzelfde jaar waarin op instigatie van de Ned. Seintoestellen
Fabriek te Hilversum het Hilversumsche Draadlooze Omroep-Comité
werd opgericht, ontstond te Koog aan de Zaan door het initiatief van
A. L. Bauling de Eerste Nederlandse Radiocentrale. Met de H.D.O.,
de voorganger van de Algemene Vereniging Radio Omroep ving de
radio-omroep in Nederland zijn bestaan aan. De radiodistributie, die
beter draadomroep genoemd wordt, heeft dus even oude papieren als
eerstgenoemde. Uiteraard was ook hier het begin zeer primitief. Men
begon met één programma door te geven langs een enkele draad met
de aarde als teruggeleider!
Dat de radiodistributie aanstonds in een behoefte voorzag blijkt uit
de snelle ontwikkeling van het aantal luisteraars, dat de eerste jaren
vrijwel gelijke tred hield met dat der toestelbezitters. In 1932 waren
deze getallen:
centrale-luisteraars 237 000
toestelbezitters
285 000
De redenen voor de voorkeur van vele luisteraars voor de radio
centrale waren in hoofdzaak wel deze, dat de radio-ontvangtoestellen
in die eerste jaren in aanschaffing duur en in het gebruik onpractisch
waren. De afstemming op een gewenst station was immers voor een
niet-technisch ingesteld persoon niet eenvoudig. Mede omdat deze
factoren in de loop der jaren minder rol gingen spelen bleef de groei
van het aantal radiocentrale-abonné's in later jaren achter bij die van
het aantal toestelbezitters. In 1939 waren de getallen als volgt:
centrale-luisteraars 412000
toestelbezitters
1 026 000
en in 1950: 484400 resp. 1482000. Hierbij dient men te bedenken,
dat vele centrale-abonné's seizoenklanten zijn. Men laat zich aansluiten
in het najaar en in het voorjaar beëindigt men het abonnement. Dat
spaart enige maanden abonnementsgeld, indien tenminste de aansluit
kosten laag zijn.
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b. Organisatie
Toen het aantal radiocentrales sterk toenam, dreigde er spoedig een
chaos in de bouw der netten te ontstaan. Van overheidswege is daar
om in 1926 ingegrepen en bepaald dat iemand, die een radiocentrale
wenste te exploiteren, daartoe, behalve een concessie van de des
betreffende gemeente, een machtiging van de directeur-generaal van
het Staatsbedrijf der P.T.T. moest bezitten. Met deze machtiging
werd de exploitant een soort monopoliebezitter in zijn concessiegebied.
Hij moest zich echter aan het technisch toezicht van genoemd staats
bedrijf onderwerpen, dat daarvoor regelen vaststelde.
De machtiginghouders, in 1939 meer dan 800 in aantal, waren vrij
wel alle particulieren; echter behoorden er ook een 20-tal gemeenten
toe. Van deze machtiginghouders waren er 340, die minder dan 150
abonné's hadden, en 200 hunner hadden slechts 151 tot 300 abonné's!
Er waren er echter twee met ieder meer dan 9000 abonné's.
Op 20 December 1940 werd door de toenmalige bezetter een maat
regel afgekondigd, waarbij alle radiocentrales door het Rijk werden
genaast en het beheer en de exploitatie in handen gelegd van het
Staatsbedrijf der P.T.T. Dit geschiedde ondanks het feit, dat alle
machtiginghouders concessie hadden tot 1942 met een optietermijn
van nog 5 jaar nadien.
Bij K.B. van 17 September 1944 bleef het beheer en de exploitatie
der radiodistributiecentrales aan genoemd staatsbedrijf opgedragen, in
afwachting van nader te treffen voorzieningen, terwijl op grond van
de Wet van 24 September 1953, houdende wijziging en aanvulling
van de Telegraaf- en Telefoonwet 1954, dit bedrijf blijvend met de
exploitatie is belast. Het verricht deze taak door middel van zijn tech
nische dienst, die in het land door de telefoondistricten en plaatselijke
telefoondiensten wordt vertegenwoordigd.
c. Technische vormen
Het inrichten van radiodistributie, dat wil zeggen het doorgeven
van omroepprogramma's langs een leidingnet naar de aangeslotenen,
kan technisch gezien op verschillende wijzen geschieden. De vorm,
zoals die zich in Nederland algemeen heeft ontwikkeld, is die, waarbij
de programma's op zg. luidsprekersterkte worden doorgegeven. De
abonné's hebben, behalve een programmakiezer met sterkteregelaar,
geen andere apparatuur nodig dan een geschikte luidspreker. Dit be
tekent, dat het leidingnet in principe voor energiedistributie moet dienen.
Dit zal dan ook in verschillende opzichten meer overeenkomst ver
tonen met een electriciteitsnet dan met een telefoonnet. De abonné's
zijn immers alle parallel aangesloten en nemen naar behoefte energie
uit het net op. Dit betekent, dat om ieder het zijne te geven, gestreefd
moet worden naar een voor alle abonné's gelijk spanningsniveau bij
variabele belastingsimpedantie. In tegenstelling tot een electriciteitsnet
echter hebben wij niet met één frequentie te maken, doch met een
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brede frequentieband, hetgeen de technische problemen, in dit opzicht
althans, uiteraard belangrijk vergroot. Deze frequentieband is, zoals
wij zullen zien, belangrijk breder dan die van 300 tot 3000 Hz, die de
telefoon pleegt aan te houden. Aangezien bovendien de telefoon per
aangeslotene een dubbeldraad gebruikt met een constante impedantie
afgesloten, is het duidelijk, dat een radiodistributienet, theoretisch technisch gezien, grotere moeilijkheden zal kunnen opleveren, dan een
plaatselijk telefoonnet.
De hier omschreven vorm van radiodistributie wordt eveneens op vrij
grote schaal toegepast in België en Engeland en ook wel in Zwitserland.
Een andere vorm is die, waarbij gebruik gemaakt wordt van het
bestaande telefoonnet. Aangezien dit net zich niet leent voor het over
brengen van de luidsprekerenergie, geschiedt de overdracht op telefoonniveau en hebben de aangeslotenen dus een versterker nodig. Een
apparaat met één versterkerbuis is daarbij gebruikelijk. Zowel in Den
Haag als Rotterdam is de „telefoonradio" ontwikkeld.
Een derde vorm ontstaat door de toepassing van draaggolven. Men
kan door het gebruik van meerdere draaggolven over één geleiderpaar
in dit geval dus meerdere programma's overdragen. De apparatuur,
die de abonné zelve behoeft, is echter nog belangrijk gecompliceerder
en kostbaarder dan in het geval van de „telefoonradio". Nu is immers
behalve laagfrequentversterking ook demodulatie en eventueel ook
hoogfrequentversterking nodig. Met andere woorden de abonné heeft
een apparaat in huis, dat een radio-ontvangtoestel zeer nabij komt.
Als leidingnet komen bij dit systeem alle bestaande vormen in aan
merking: telefoonnet (toegepast in Duitsland, Zwitserland en Zweden),
een eigen net, bv. een eenvoudige spanleiding (toegepast in Engeland)
en in beginsel ook een electriciteitsnet, indien daarin bepaalde voor
zieningen worden getroffen. Wat deze laatste mogelijkheid betreft, is
het bij vrij omvangrijke proefnemingen gebleven.
In de paragrafen 2, 3 en 4 zal de radiodistributie op luidsprekersterkte nader worden behandeld, terwijl in paragraaf 5 enige aandacht
aan de andere mogelijkheden zal worden besteed.
d. Kwaliteitseisen
De technische eisen, waaraan apparatuur en net van een radiocentrale moeten voldoen, worden bepaald door het niveau, waarop de
omroeptechniek als geheel zich bevindt.
De radiocentrale is immers een verlengstuk van de studio. Van haar
moet daarom worden geëist, dat zij het in de studio gebodene in on
verminderde kwaliteit doorgeeft.
Dientengevolge kunnen wij het volgende formuleren:
ie. de frequentiekarakteristiek van de overdracht mag in de fre-,
quentieband van 50 tot 10 000 Hz slechts ± 1 a 2 dB afwijken van
de rechte lijn;
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2e. de sterkte van brom en ruis moet tenminste 60 dB liggen beneden
het nominale niveau;
3e. de sterkte van het overspreken van één programma op de lijn
van een ander programma moet eveneens beneden —60 dB liggen;
4e. de niet-lineaire vervorming mag in de ongunstigste omstandig
heden ten hoogste ca 1 % bedragen;
5e. een goede dynamiekweergave moet mogelijk zijn; aangezien de
volle dynamiek van een orkest (> 70 dB) een zeer oneconomisch ge
bruik van de electronische apparatuur zou veroorzaken, wordt een
omroepzender gebouwd voor een dynamiek van ca 40 dB en het pro
gramma dienovereenkomstig gecomprimeerd. Uitgaande van laatst
genoemd getal en in aanmerking nemend, dat 0,03 mW nog hoorbaar
door de luidspreker wordt weergegeven, komen wij tot een vermogen
van 300 mW, dat per abonné tenminste beschikbaar moet zijn. Bij
een modulatiepercentage van ca 30 % wordt dan Ca 30 mW geleverd.
Voor een luidsprekerrendement van 1 % (zeer ruw gemiddelde) geeft
dat een acoustisch vermogen van 300 ^W, waarvan in een normaal
woonvertrek een behoorlijke geluidssterkte verwacht mag worden;
6e. het spanningsverlies van de centrale tot de verst afgelegen abonné
mag een zeker bedrag niet overschrijden; hiervoor wordt algemeen
30 % aangehouden, hetgeen betekent, dat laatstgenoemde abonné in
ongunstige omstandigheden slechts de halve energie ter beschikking
krijgt.
Voorts dient als gevolg van de eigen geaardheid van de radiocentrale
het volgende te worden gesteld:
ie. er moet een redelijke programmakeus aanwezig zijn; de beide
Nederlandse programma's moeten onverkort worden doorgegeven,
bovendien een keuze uit de buitenlandse programma's; de practijk
leert, dat én vanwege de programma-inhoud én vanwege de kwalita
tieve ontvangstmogelijkheden meer dan twee dezer programmalijnen
bezwaarlijk kunnen worden gevuld, terwijl een totaal van vier pro
gramma's de luisteraars in het algemeen een voldoende keuze biedt;
2e. er moeten zoveel mogelijk programma's geheel per draad of
althans langs een geheel ongestoorde weg van hoge overdrachtskwaliteit
aan de radiocentrale worden toegevoerd.
e. Programmatoevoer
Ten aanzien van laatstgenoemd punt kan het volgende worden op
gemerkt.
Hoewel men oorspronkelijk in de „radiocentrale" de omroeppro
gramma's binnenkreeg via een gewoon radio-ontvangtoestel, heeft men
al zeer vroeg ingezien, dat één van de factoren, waaraan de draad
omroep zijn grote betekenis ontleent, gelegen is in een ongestoorde ont
vangst. De consequentie hiervan was de noodzaak van een directe lijn
verbinding met de studio. Daarmede werd echter de „radio" geheel
uitgeschakeld. Samenwerking tussen de P.T.T. en de distribuanten in
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Nederland heeft reeds vóór de tweede wereldoorlog geleid tot de bouw
van een vrij uitgebreid „draadnet" in de Nederlandse telefoonkabels
ten behoeve van deze lijnverbindingen. De verdere vervolmaking van
het telefoonnet met de uitgebreide toepassing van draaggolfkabels heeft
het nadien mogelijk gemaakt, dit draadnet over het gehele land uit te
breiden en wel voor vier programma's. De twee Nederlandse pro
gramma's komen rechtstreeks uit de studio's te Hilversum, terwijl
over de twee andere lijnen een keuze uit de buitenlandse programma's
wordt doorgegeven. Deze programma's worden in een gunstig gelegen,
speciaal toegerust ontvangstation opgevangen en verzorgd. De over
dracht geschiedt laagfrequent en uiteraard zijn de transmissie-eigenschappen der gebruikte verbindingen en van de vele toegepaste lijn
en splitsversterkers in overeenstemming met de in de vorige paragraaf
gestelde kwaliteitseisen. De technische uitvoering hiervan behoort tot
het gebied der telefoontechniek en ligt dientengevolge buiten het be
stek van dit hoofdstuk.
2. De luchtlijnen
De voortgeleiding van de electrische energie van de radiocentrale
uit naar de luidsprekers der aangeslotenen geschiedt via een verdeelnet. Dit net bestaat uit een aantal strengen en mazen, elk van een
even aantal koperdraden. Het net wordt in een aantal groepen ge
splitst, die ieder afzonderlijk uit het centrale punt worden gevoed.
Evenals in electriciteitsnetten en telefoonnetten worden de koper
draden, al naar gelang de dichtheid van de bebouwing, als zogenaamd
luchtnet van paal tot paal gespannen of in een kabelnet ondergebracht.
In plaats van palen hebben de exploitanten der radiocentrales altijd
veel gebruik gemaakt van daksteunen.
Teneinde een indruk te krijgen van de eigenschappen en mogelijk
heden van een luchtnet zullen wij enkele berekeningen en metingen
beschouwen betreffende een luchtlijn zonder aftaklijnen.
a. Formules voor de berekening
Op een dergelijke lijn is in beginsel de theorie der lange leidingen
van toepassing (zie ook Deel 2, hfdst. III.D.2). Deze leert, dat voor
een zodanige leiding de volgende formules gelden:
I = L cosh y x + V2 Y sinh y x, )
V = V2 cosh y x 4- hZ sinh y x.
Hierin stelt voor:
/2 de stroom aan het einde der leiding, en
V2 de spanning aan het einde der leiding;
I de stroom in een punt op afstand x van het einde, en
V de spanning in een punt op afstand x van het einde;
y is de voortplantingsconstante van de leiding;
Z is de golfimpedantie van de leiding.
12

(1)
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Al deze grootheden hebben een vectorieel karakter: zij hebben mo
dulus en argument.
y = V(R + jcoL)(A+jcoC);
R+j co L
i
z
A-\- j co c
y'

=1/

De grootheden R, L, A en C stellen de specifieke constanten van
een gegeven leiding voor. Zij zijn de weerstand, de zelfinductie, de
afleiding en de capaciteit, alle per km draadlengte en gelijkmatig ver
deeld gedacht.
Uit de formules (i) volgt:
Ix = I2 cosh y l + V2 Y sinh y l, 1
Vx = V2 cosh y l -j- ƒ2 Z sinh y l. )

(2)

Hierin stelt l de totale lengte van de leiding voor en zijn Ix en V1
resp. de stroom en de spanning aan het begin.
Indien de leiding aan het einde open is, is I2 = o en vinden we dus:

v2
V2
I — -=r sinh y xf
sinh y l,
Z
V = V2coshyx,
V1 = V2 cosh y L
Hieruit volgt voor het spanningsverloop langs de leiding:
cosh y x
V=V,
cosh y l
en voor de ingangsimpedantie:
cosh y l
Vx
Zx=^h = z sinh y l ‘

7i z

(3)

(4)

(5)

Deze laatste twee formules geven ons wat wij nodig hebben om het
gedrag van een radiodistributieleiding zonder zijtakken te weten te
komen. Zo'n leiding is immers een open leiding, want aan het einde
bevindt zich geen afsluitimpedantie. De eerste formule bepaalt, welke
spanning een willekeurige luidspreker krijgt en mitsdien welk ver
mogen (de impedantie van de luidspreker bekend verondersteld zijnde).
De tweede formule geeft de belasting van de versterker in de centrale.
Een en ander geldt echter slechts voor een continue lijn met gelijk
matig verdeelde constanten, dat wil zeggen voor een onbelaste lijn.
Toch kunnen wij dezelfde formules met goede benadering ook ge
bruiken voor een lijn, waarop luidsprekers zijn aangesloten. Daartoe
veronderstellen wij in de eerste plaats, dat de abonné's zich op regel
matige afstanden bevinden. De practijk zal hier uiteraard meer of
minder van afwijken, maar voor vele gevallen is de veronderstelling
aannemelijk. De berekening dient overigens voor het krijgen van een
inzicht in wat met een luchtlijn te bereiken is. Hoe ongelijkmatiger dè
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lijn, hoe ongelijkmatiger de frequentiekarakteristiek zal zijn. Bestaat
een lijn uit bv. twee gedeelten, die onderling aanzienlijk in bezetting
verschillen, doch op zich zelf gelijkmatig zijn, dan kan men beide
stukken afzonderlijk berekenen, waarbij het voorste stuk belast wordt
met de ingangsimpedantie van het achterste. Op eerstgenoemd gedeelte
zijn dan niet meer de formules voor de open lijn van toepassing, doch
moet gebruik worden gemaakt van (i) en (2). Dat zodoende de be
rekening veel gecompliceerder wordt, behoeft geen betoog.
Smeren wij nu in gedachten de impedantie van de luidsprekers en
de capaciteit van de aansluitgeleidingen naar de woningen uit langs
de lijn, dan hebben wij weer een continue, open, lange leiding ver
kregen en kunnen de formules (4) en (5) worden toegepast. Dat dit
toelaatbaar is, is als volgt in te zien.
Wij vervangen in (2) de cosh en de sinh door hun reeksontwikkeling:

r /2

h = h X+-*2

-f

!

V2 (A-{-j co C)l 11 4

-t-

(6)
+••♦) 4

^1 = ^2 1 +

y2/2
y4 Z4
+ I2(R+jcoL) Mi 4 3! + 5!
Bezien wij ter vergelijking nu de vierpool met geconcentreerde leidinggrootheden van fig. 1, dan vinden wij:
h = h + (A +jmC) 1{V2 + 4(i? + jwL) /} =
= /2 I

y2/2
^-\ +

V2(A+jcoC)l;

v1 = V2 + I,AR+j<üL)~+Il (R +j<oL) 1 =
2

2

y2/2
l
l
— V2 +12 (R 4" j w L) —
4" I2 (R 4“ j w L) —
11 4—r2
2
2 \

+

(7)

l
+ V2 (A+jcoC)l(R+ j coL)i- =
2

= ^«i4

y2l2
j-\+I,{R + j<aL)l\ï+^-\.

y 414
<< 1, slechts in de
4l
coëfficiënt van de 2e termen en wel hoogstens y2 Z2/3!. In de gevallen,
dat deze laatste vorm verwaarloosd mag worden ten opzichte van de

De formules (6) en (7) verschillen, indien
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eenheid, mogen wij dus in plaats van de gelijkmatig verdeelde lijn
grootheden van een bepaald lijnstuk met lengte / de geconcentreerde
grootheden van fig. i invoeren, maar ook omgekeerd. In ons geval gaat
y2 l2
het om de waarde van
voor een lijngedeelte met een lengte gelijk aan
3I

de gemiddelde afstand tussen twee aansluitingen en waarop in het midden
-p j—rLTLj—/TOTV
11
m
l</2
Af.

—o-p
L</2

R{/2

t

l2

V2

Fig. i. Vierpool, waardoor een lange leiding met
de lengte i bij benadering kan worden vervangen.
een luidspreker is aangesloten. De luidspreker kan electrisch bij bena
dering voorgesteld worden door een serieschakeling van een weerstand
en een zelfinductie. Deze impedantie neemt de plaats in van de weer
stand, die in fig. i met AL is aangeduid. De formules blijven geldig,
indien daarin AL vervangen wordt door de luidsprekeradmittantie.
Gaan wij nu uit van een luidspreker met een nominale weerstand
van 5000 Cl en de voor luchtlijnen gebruikelijke lijngrootheden, dan
vinden wij bij 10 000 Hz voor | y2 | een waarde in de grootte-orde van
0,04. Zelfs indien de luidsprekers zich op afstanden van 2 km bevinden
is de fout dientengevolge slechts 2,7%. Bij afnemende frequentie en
afnemend* lengte wordt de fout snel minder. Wij kunnen daarom inder
daad zonder bezwaar rekenen met gelijkmatig verdeelde impedanties.
b. De luidsprekers
Het is duidelijk, dat de te gebruiken luidsprekers voor het gehele
frequentiegebied een behoorlijk hoge impedantie moeten bezitten om
het spanningsverlies op de lijn binnen beperkte grenzen te houden.
Dit betekent, dat electromagnetische luidsprekers niet in aanmerking
komen. Hun impedantie ligt nl. bij de lage frequenties zeer laag en
een aantal van hen zou dus bij parallelschakeling niet alleen een zeer
groot spanningsverlies voor deze frequenties, doch tevens als het ware
een kortsluiting van de versterkeruitgang veroorzaken. Zoals in hfdst.
VIII is uiteengezet, zijn zij ook wegens hun acoustische eigenschappen
niet aanvaardbaar. In hetzelfde hoofdstuk is tevens aangegeven, dat
de impedantie van een electrodynamische luidspreker weliswaar zeer
laag, maar over een groot gedeelte van het frequentiegebied, voor zo
ver boven de resonantiepiek gelegen, redelijk constant is. Door voorschakeling van een geëigende transformator is daarom een goede impe
dantie te bereiken; daarbij wordt de resonantiepiek bovendien relatief
belangrijk gedrukt. Voor radiodistributiedoeleinden is een nominale
waarde van 5000 Cl voor de impedantie in vele gevallen gebruikelijk.
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Uitgaande van deze waarde en gezien het verloop dezer impedantie
als functie van de frequentie kunnen wij ten behoeve van onze
berekeningen de luidspreker voorstellen door een serieschakeling van
een weerstand en een zelfinductie:
= 5000
Ll = 0,28 H.
Dit betekent, dat bij 500 Hz Z — 5100 O en bij 10 000 Hz
Z = 18 500 Li. Bij de zeer lage frequenties gaat deze voorstelling
natuurlijk vanwege het optreden van de resonantiepiek niet op, maar
dat is van geen belang, omdat in dat gebied niet gerekend behoeft te
worden. Uit het volgende zal nl. blijken, dat daar geen moeilijkheden
optreden bij het gebruik van electrodynamische luidsprekers.
Nemen wij aan, dat er 13 aangeslotenen per km zijn, dan vinden
wij voor de specifieke constanten, afkomstig van de luidsprekers:
HL = 385
/l = 0,022 H.
c. De diagrammen van cosh en sinh
Uit de gegeven formules is het duidelijk, dat het voor een vlotte
berekening noodzakelijk is om snel de modulus P (en eventueel het
argument y) van de cosh van een complexe grootheid te kunnen
vinden. Hetzelfde geldt voor de sinh. Daartoe kan men geschikt ge
bruik maken van de diagrammen van fig. 2 en fig. 3. Niet alleen zijn
de gewenste grootheden daaruit snel met voldoende nauwkeurigheid
af te lezen, doch bovendien ziet men daarop gemakkelijk, in welke ge
bieden moeilijkheden optreden en dientengevolge vermeden moeten
worden. Voor het gebruik van de diagrammen behoeft men van de
genoemde complexe grootheid niet de reële en de imaginaire compo
nent te kennen, doch de modulus | y 11 en het argument 90. Dan leest
men de gezochte modulus en het gezochte argument gemakkelijk af.
d. De specifieke constanten van de lijn
De weerstand wordt bepaald door de formule

2000

bij ƒ de doorsnede van de draad in mm2 is.
De zelfinductie wordt gegeven door de formule
2D
L = 0,92 log —^—l-o,i mH/km.

57/

/

waar-

(8)1

Hierin is D de afstand tussen de draden (hart op hart) en d de dia
meter der draden, beide in dezelfde maat gemeten. De capaciteit wordt
gegeven door de formule

C=

0,0121

JD MFIkm-

(9)1

log~d~
1 Deze formules gelden slechts als D voldoende groot is ten opzichte van d.

De afleiding als gevolg
van overgangsweerstanden behoort verwaarloos
baar klein te zijn ten op
zichte van de impedantie
van capaciteit en luidspre
kers. Wij zullen haar daar
om verwaarlozen.
e. Inleidende overleggingen
ten aanzien van het spannings verloop
ie. Bij de lage frequen
ties, bv. 200 Hz, spelen
de zelfinductie van lijn en
luidsprekers en evenzo de
capaciteit van de lijn een
ondergeschikte rol. Ver
waarlozen wij hen geheel,
dan vinden we

’-V R *

—. .. (io)
rL

Hieruit volgt, dat de voortplantingsconstante en dus
ook cosh y l, maar even
eens het spanningsverlies
langs de lijn, zo klein ge
houden kunnen worden
als wij wensen, als wij
slechts R voldoende klein
en t*l voldoende groot
nemen. Dit is ook zonder
meer duidelijk.
2e. De specifieke zelf
inductie blijkt in de practijk, afhankelijk van de
gekozen waarden van D
en d, te liggen tussen 2,1
en 2,5 mH. Gaan wij uit
Fig. 2. Cosh ay_<p = PZ.V
(a/_<p betekent het complexe
getal,waarvan de modulus a
en het argument <p is).
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1.4’

1.6----

van 2,35 mH, dan vinden tf*5Q
wij voor ƒ = 2,5 mm2
|3
(d = 1,8 mm) en w =
4.8
2 n X 2000:

R -f- j co L = 14 + 29,5 j
en voor de admittantie
der luidsprekers:
21 X io~4 Z.— 35°Dientengevolge is bij ver
waarlozing van de invloed
der capaciteit:
y2 = (21X io-4/.—35°) X
(14 + 29,5;) =
= 690 X I0~4 Z300
en y = 0,263 Z_i5°*
Uit het diagram van cosh
lezen wij nu af, dat voor
<p = 150 de waarde van a
niet groter mag zijn dan
0,9, opdat p niet groter
worde dan 1,4. Aangezien
1 lp dan 0,71 is, komt dat
overeen met een spanningsverlies van ca 30 %.
Dus y Zmax = 0,9, waar
uit volgt
7
_ °'9
‘max — 0,263 = 3,4 km.
Wij zien dus, dat bij deze
frequentie geen langere
leiding dan 3,4 km geno
men mag worden om aan
de gestelde eisen te vol
doen. Het is duidelijk, dat
dit resultaat veroorzaakt
wordt door de zelfinductie
van de lijn, die nu bepa
lend is. Hieruit kan echter
worden
geconcludeerd,
Fig. 3.®Sinh oi/_<p =

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

!
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dat een verbetering kan worden bereikt door l\_ groter te kiezen,
dus door luidsprekers te nemen met sterker oplopende impedantiekarakteristiek. Dit is uiteraard slechts acceptabel, als de acoustische
karakteristiek hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
3e. Indien geen luidsprekers zijn ingeschakeld, wordt het gedrag
van de lijn bij de hoge frequenties bepaald door L en C. In eerste
benadering kunnen wij dan schrijven:
y2 = — co2 L C.
Verwaarlozen wij nu in (8) de tweede term, die bij luchtlijnen toch
van weinig invloed is en eveneens de capaciteit van de aftakkingen,
dan vinden wij onafhankelijk van de afmetingen:
dus

y2 = — co2 X 0,92 X 0,012 X io~9,
y =jco x 0,33 X io~5.

Uit het cosh-diagram lezen wij af, dat de spanning in dit geval naar
het einde toe oploopt. Voorts zien we, dat y fmax = 0,73, aangenomen,
dat de spanningsverhoging niet meer dan ca 30 % zal bedragen.
Daaruit volgt
^max — 2

0/73

x io4 x 0,33 X 10-5

= 3,4 km voor de frequentie io4 Hz.

Wij komen dus tot de conclusie, dat een luchtlijn, onafhankelijk van
de keuze van D en d (mits D voldoende groot ten opzichte van d)
niet langer mag zijn dan ongeveer 3,5 km.
ƒ. Middelen ter verbetering
In de vorige paragraaf is gebleken, dat een gewone luchtlijn om twee
verschillende redenen niet langer dan ongeveer 3,5 km zou mogen zijn.
Dit is uiteraard veel te kort. Op het platteland zijn veel grotere lengten
nodig. De exploitanten van radiocentrales hebben zich aan boven
genoemde grens dan ook niet gestoord. Uit het bovenstaande kan
men vermoeden, welke gevolgen dit meebracht. Onder punt g zal er
nader op worden ingegaan.
De ongewenste invloed der zelfinductie van de lijn kan, zoals werd
opgemerkt, worden verminderd door de zelfinductie van de luid
sprekers te vergroten. Dan ligt het voor de hand tevens de weerstand
der luidsprekers te verhogen, omdat zodoende op leidingkoper kan
worden bespaard. De oplossing is dus gelegen in een grotere transformatieverhouding van de luidsprekertransformator. Om na te gaan
wat zodoende bereikt kan worden zullen wij de frequentiekarakteristieken berekenen voor een lijn met een lengte van 4,3 km, D = 25 cm,
d = 1,8 mm. We vinden dan R = 14 Q, L = 2,35 mH, C = 0,005 //F.
Bij volle belasting wordt de specifieke impedantie van normale luid
sprekers gegeven door:

VII.2

185

rL + 2 71 v /l; = 385 + 0,138; o = 4- (v is de frequentie)
4
en van luidsprekers met dubbele impedantie door:
770 + 0,276 jv = -i-.
Wij berekenen nu het spanningsverlies bij 5000 Hz en volle belasting
met normale luidsprekers als volgt. Van A vinden wij het reële en het
imaginaire gedeelte het snelst op grafische wijze, zoals weergegeven in
fig. 4: i/rL en x/s n v /l worden loodrecht op elkaar uitgezet. De
loodlijn op de hypothenusa is dan een maat voor A, waarvan alle
gegevens kunnen worden afgelezen.
We vinden:
A = (6,1 — 11» X io~4,
A +jcoC = (6,1 —117) x io~4 + 1,6 X io-4;= 11,2 X 10-4 Z—57°>
R +; w L = 14 + 74 j = 74,2 Z 79°>
dus
y2 = 832 X io-4 Z 22°, y = 0,288 Z n°, y / = 1,24 Z n°.
Uit het cosh-diagram lezen we
dan af:
p

= 1,84,

waaruit volgt, dat het spannings
verlies 46 % bedraagt. De bereke
ning voor de frequentie 10000 Hz
bij nullast (geen luidsprekers aan
gesloten) geschiedt als volgt:
A = o,
y2 = 3,14 X io-4;(i4+i48;) =
= 4,65 X10-2 Z i74°4°'>
y = 0,215 Z 87°2o',
y l = 0,93 Z 87°2o',
waarna we uit het cosh-diagram
aflezen:
p=0,63.

A

'tsl

Fig. 4.
Grafische bepaling
van de admittantie A
van een luidspreker.

Dientengevolge is de spanningsverhoging 58 %.
Op deze wijze doorgaande vinden we de karakteristieken van fig. 5,
die bepaald zijn, uitgaande van de gedachte, dat aan het begin van
de lijn een spanning van 10 V wordt gelegd. Lijn I stelt voor de nullastkarakteristiek, lijn II de vollastkarakteristiek, bij toepassing van
luidsprekers met dubbele impedantie, en lijn III hetzelfde, doch met
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luidsprekers met normale impedantie. Elk dezer karakteristieken geeft
de spanning weer aan het einde der lijn als functie van de frequentie
en wel op dubbellogarithmische schaal. De afstand tussen twee hori
zontale lijnen is gelijk aan 2 dB. Overeenkomstig de verwachtingen
blijken de lijnen I en III de gestelde grenzen te overschrijden, terwijl
lijn II een zeer aanvaardbaar verloop vertoont.
dB 6
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Fig. 5. De spanning aan het einde van een lijn als functie van de frequentie:
bij een constante spanning aan het begin van de lijn I. bij nullast; II. bij be
lasting met luidsprekers met een impedantie, die tweemaal de normale is;
III. bij belasting met luidsprekers met normale impedantie. Lengte der lijn 4,3 km.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de moeilijkheid blijft liggen bij
nullast ofwel bij het geval, dat slechts enkele luidsprekers zijn aan
gesloten. Het behoeft geen betoog, dat ook dan aan de eisen moet
worden voldaan. Wellicht is het juist in dit geval van het grootste
gewicht, omdat voor de programma's van hoog muzikaal gehalte in
de practijk niet de grootste belangstelling blijkt te bestaan.
Dat bij nullast voor de hoge frequenties ongewenste spanningsverhou
dingen optreden is te wijten aan de grote waarde, die het argument van de
voortplantingsconstante dan aanneemt. Uit het cosh-diagram is het aan
stonds duidelijk, dat de situatie aanmerkelijk beter zou zijn, indien deze
waarde 6o° of minder zou bedragen. Het blijkt mogelijk, dit te bereiken
door het aanbrengen van een kunstimpedantie parallel aan de lijncapaciteit.
Dit zou eigenlijk continu gelijkmatig verdeeld moeten geschieden,
maar in overeenstemming met het voorgaande kan zonder bezwaar
gewerkt worden met enkele plaatselijke impedanties op bv. afstanden
van 500 m, die gemakkelijk in aansluitkasten kunnen worden onder
gebracht. Aangezien deze kasten toch aanwezig zijn, vergen deze impe
danties geen kosten van betekenis. Een geschikte impedantie wordt
gevormd door een serieschakeling van weerstand, zelfinductie en capa
citeit en wel van de volgende waarden per km:
i?c = 2500 ft, Lc = 17,4 mH, Cc = 0,057 jkF*
De admittantie van deze serieschakeling komt bij nullast in de plaats van
de A in formule (1). •
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De waarde van A + j co C, die zodoende ontstaat, is in fig. 6 aange
geven als functie van de frequentie. Aangezien we voorts voor de
frequentie 10000 Hz kunnen berekenen:
R + ; coL— /_ 87°
vinden we voor de voortplantingsconstante bij deze frequentie:
y2 = 4,2 X io-4 /_ 3i°x 148 Z. 87° = 0,0621 Z1180
7 = 0,249 L 59°*
A +; o)C

ƒ = 1000'
I

—ƒ = 10 000
----- ƒ=2500
f=7000
^/=5000

+
10"4 ohm-1

Fig. 6. Het verloop van A + j co C als functie van de
frequentie bij gebruik van kunstimpedanties.
Teneinde aan te tonen welke verbetering met de kunstimpedantie
bereikt wordt, beschouwen wij nu een lijn met lengte van 7,5 km.
Met behulp van (10) valt gemakkelijk af te leiden, dat de koperdoorsnede in dit geval vergroot moet worden tot ƒ = 4 mm2 (R = 8,8 Q),
Bij nullast en 10000 Hz vinden we:
71 = 7.5 X 0.249 L 59° = 1.87 ^59°Op het diagram lezen we dan af = 1,1, hetgeen overeenkomt met
een spanningsverlies van 9 %. Uit het diagram is echter tevens af te
lezen, dat het spanningsverloop langs de lijn in dit geval een enigs
zins golvend verloop zal hebben. Immers op een afstand van 4,8 km
van het einde is
yx= 1,31 L 59°
en mitsdien de modulus van cosh y x gelijk aan 0,83. Dat betekent
volgens form. (4):
V=vl ■ °’83
0,755 Vv
1,1

Op dit punt is er dus een spanningsverlies van vrijwel 25 % bij
10000 Hz.
Wij kunnen op de bovenaangegeven wijze de verschillende karakte
ristieken van onze lijn berekenen en vinden dan de krommen van
fig. 7, die alle betrekking hebben op de spanning aan het einde van
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de lijn. Kromme I stelt de nullastkarakteristiek voor, kromme II het
spanningsverloop bij halve belasting en kromme III bij vollast (13
luidsprekers per km). Hierbij zijn luidsprekers met dubbele impedantie
gebruikt en is vanzelfsprekend de kunstimpedantie steeds aanwezig ge
dacht. Hoewel de kromme III de gestelde grenzen formeel overschrijdt
is het resultaat zeer goed te noemen. Wij mogen bij het beoordelen
van deze kromme immers bedenken, dat enerzijds het spanningsverlies bij de hoge frequenties aan de indruk van het geluidsvolume
niets af doet, terwijl anderzijds het spanningsverlies bij de lage fre
quenties binnen de gestelde grenzen blijft en evenzo de lineariteit van
de kromme op zich zelf.
dBiö

—--------

-

.ii..---------- ------- ---------- ------- —...............................................................

14

Ia/

12
10
8

/

6

/

/

/

4

I

O

n

-2
4

6
8

/

10
12
14
16
25 30

40 50 60

80 100

345681000

3

4

5

6

8 10 000
I'

Fig. 7. De spanning aan het einde van een lijn met kunstimpedanties als func
tie van de frequentie: bij een constante spanning aan het begin van de lijn
I. bij nullast; II. bij halve belasting; III. bij vollast; de luidsprekers hebben
een impedantie, tweemaal zo groot als normaal; Ia bij nullast, doch zonder
kunstimpedanties; IV. bij vollast en luidsprekers met normale impedantie,
zonder kunstimpedanties; IVa. als IV, doch met electromagnetische luidsprekers.
Lengte der lijn 7,5 km.
Ter vergelijking zijn in dezelfde figuur de krommen Ia, IV en IVa
getekend. De eerste geeft het spanningsverloop van dezelfde lijn, doch
zonder kunstimpedanties, bij nullast. Men lette op de enorme spanningsverhoging. Karakteristiek IV geeft de spanning, die zou optreden
bij dezelfde lijn zonder kunstimpedanties en met volle belasting door
normale luidsprekers. Kromme IVa geeft aan wat men verwachten
kan als enige electromagnetische luidsprekers hun funeste invloed
doen gelden.
Concluderende stellen we vast, dat door toepassing van een verdub
belde luidsprekerimpedantie en het aanbrengen van kunstimpedanties
de maximaal toelaatbare lijnlengte is gebracht van ca 3,5 km op ca
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7,5 km, terwijl bij een geringere dichtheid der abonné's nog verder kan
worden gegaan.
g. Enkele spanningskarakteristieken
Welke resultaten men kan verwachten, indien een lijn wordt ge
bouwd zonder dat men zich aan de regels houdt, die uit het boven
staande volgen, moge blijken uit een tweetal voorbeelden.
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Fig. 8. Nullastkarakteristiek voor een lijn van 12 km lengte met duplexspoelen.
Fig. 8 geeft de gemeten nullastkarakteristiek weer van een lijn van
12 km lengte. Het spanningsverlies bij de lage frequenties wordt ververoorzaakt door de vast ingebouwde duplexspoelen (zie hfdst. VI). Deze
spoelen bevinden zich in de programmakiezers bij de abonné's en zijn
geschakeld volgens fig. 9. Door de programmakiezer op stand 3 te
plaatsen wordt op de bekende wijze een kunstcircuit (phantoomschakeling) geschapen, waarover een derde programma wordt door
gegeven. In het onderhavige geval was de impedantie van de spoelen
veel te gering, waardoor deze een
aanzienlijke belasting voor de eerste
twee programma's vormden. De
PL
kwaliteit van de vollastkarakteristiek kan niet anders dan erbar
melijk zijn!
Fig. 10 geeft de gemeten nullast
karakteristiek van een lijn met een
3I
N, 3i
lengte van 7,5 km, benevens twee
K
berekende belastingskarakteristie ken. Kromme II is de vollastkarakteristiek aan het einde van de
lijn en kromme III geeft het span Fig. 9. Programmakiezer voor een net
ningsniveau, eveneens bij vollast, met phantoomschakeling; PL. programdoch op halve lengte. De enorme malijnen; K. kiezer; L. luidspreker.
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pieken ontstaan als gevolg van het feit, dat in dit geval de aansluitleidingen geheel in loodkabel waren uitgevoerd. De loodkabel verbond
dus het aansluitpunt in de paal met de programmakiezer en had zodoende
een gemiddelde lengte van 20 m. Aangezien in deze loodkabel de aders
geïsoleerd waren met emaille en een dunne laag katoen, was bovendien
de capaciteit hoog: 0,12 /<F/km. Deze capaciteit uitgesmeerd over de lijn
veroorzaakte een hoge waarde van het imaginaire gedeelte van y, waardoor
y l in het cosh-diagram het ongunstige gebied bereikte, dat min of meer
bepaald wordt door /? _< 0,6, 9 > 70°.

Fig. 10. Karakteristieken van.een lijn van 7,5 km lengte: I. gemeten nullastkarakteristiek; II. berekende vollastkarakteristiek aan het einde van de lijn;
III. idem op de halve lengte van de lijn.
Anders gezegd: de lijn is voor frequenties van ca 5000 Hz af langer
dan een vierde gedeelte van de eigen golflengte. Volgens de theorie
van de lange leidingen is nl.:
A=

271

a »
waarin v het imaginaire gedeelte van y voorstelt. We vinden in dit
geval voor y = 5000 Hz, a ^ 0,23, dus A 27 km en A/4 ss 6,8 km.
Aangezien de laatste waarde ongeveer gelijk is aan de lengte van de
lijn kan bij 5000 Hz een piek verwacht worden en is het verloop langs
de lijn voor de hoge frequenties golvend. Hieruit blijkt, dat de toe
passing van lange loodkabel-aftakkingen onjuist is, tenzij de lengte
van de lijn slechts enkele kilometers bedraagt.
h. De ingangsimpedantie
Aangezien de ingangsimpedantie van de lijn de belastingsimpedantie,
of althans een gedeelte daarvan, vormt van de versterker, is het voor
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de dimensionnering van de laatste noodzakelijk eerstgenoemde impe
dantie te kennen. Uitgaande van de berekeningen, die we reeds ver
richtten, kan met behulp van formule (5) de bepaling van deze groot
heid snel worden uitgevoerd. De voortplantingsconstante is immers
reeds bekend, zodat in het sinh-diagram de modulus van de betreffende
sinh zonder meer is af te lezen. Daar voorts de teller en de noemer
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Fig. 11. Ingangsimpedantie als functie van de frequentie: I. van een volbelaste
lijn van 4,3 km lengte; II. van een lijn van 7,5 km lengte met kunstimpedanties en zonder luidsprekers; III. van dezelfde lijn, doch volbelast.
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Fig. 12. Ingangsimpedantie van een lijn van 12 km lengte met duplexspoelen,
als functie van de frequentie.
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van de golfimpedantie bekend zijn, is de verdere berekening een
voudig. Het resultaat is weergegeven in de volgende figuren.
In fig. 11 geeft kromme I de ingangsimpedantie bij vollast van de lijn
met lengte van 4,3 km, waarvan fig. 5 de spanningskarakteristieken gaf.
Gerekend werd met luidsprekers met dubbele waarde van de zelfinductie. Kromme II geeft de ingangsimpedantie bij nullast van de
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Fig. 13. Ingangsimpedantie van een lijn met loodkabelaftakkingen:
I. bij nullast; II. bij vollast.
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Fig. 14. Ingangsimpedantie van een geheel net, bij nullast.
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lijn van 7,5 km lengte, die verbeterd werd met behulp van de kunstimpedanties, en kromme III dezelfde lijn bij volle belasting.
Fig. 12 geeft de ingangsimpedantie bij nullast van de lijn met de
duplexspoelen en de lengte van 12 km, terwijl fig. 13 de karakteris
tieken van de lijn met de loodkabelaftakkingen weergeeft. Kromme I
geldt voor nullast en kromme II voor vollast. Eerstgenoemde heeft een
zeer wisselend karakter! Tenslotte vindt men in fig. 14 de ingangs
impedantie bij nullast van een net in zijn geheel. Deze kromme is
gemeten aan een vrij groot net, gebouwd voor meer dan 600 aan
sluitingen. Dit net bestaat overwegend uit luchtlijnen met duplex
spoelen, doch is gedeeltelijk uitgevoerd in loodkabel. Er vertoont zich
als gevolg van de combinatie van de zelfinductie der duplexspoelen
en de capaciteit van de loodkabels een uitgesproken resonantiepiek.
L Algemene opmerking naar aanleiding van de berekeningen
Zoals in het begin werd opgemerkt, betreffen de berekeningen
slechts geïdealiseerde gevallen. Niet alleen zijn de luidsprekers en de
aansluitingen niet alle gelijk en zijn de aansluitingen niet gelijkmatig
over de lijn verdeeld, maar bovendien zijn er nog sterkteregelaars aan
wezig, die veelal verschillend zullen worden ingesteld en zijn er voorts
dikwijls meer of minder lange aftakkingen; de laatste hebben eigen
aansluitingen. Een en ander maakt, dat het geheel dikwijls niet voor
exacte berekening toegankelijk is. Het algemene karakter van de ge
geven krommen wordt door alle genoemde afwijkingen echter niet aan
getast. Wel hebben deze tot gevolg, dat in plaats van de strakke lijnen
meer of minder golvende lijnen ontstaan. De verkregen resultaten
geven daarom voldoende inzicht in de onderhavige materie.
j, Practische uitvoering
De materialen voor de bouw van het eigenlijke net zijn dezelfde als
door de telefoondienst worden gebruikt. Dit betreft palen, draad,
dwarsarmen, haakstangen, isolatoren. De materialen voor de montage
binnenshuis daarentegen zijn dezelfde als in het loodkabelnet van de
draadomroep worden gebruikt: loodkabel, programmakiezer met
sterkteregelaar, luidspreker. Hierop wordt in de volgende paragraaf
teruggekomen.
Het moeilijkste punt vormt de overgang van
K
draden op loodkabel. Deze kan het beste worden
uitgevoerd met behulp van een ijzeren kastje (fig.
A
15). Dit bestaat uit een horizontaal gedeelte A,
dat tegen de muur van het huis is bevestigd en
een kap K, die met schroeven wordt vastgezet. De
L
draden worden via trechtervormige kokertjes T
aan de onderzijde naar binnen gevoerd. Ook de
Fig. 15.
loodkabel L heeft de aansluiting aan de onderzij de. Aansluitkastje
voor de
Een en ander is er op geconstrueerd om de overgang van luchtlij
isolatieweerstanden, ook bij slechte weersomstannen op loodkabel.
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digheden, zo groot mogelijk te houden. Geheel anders dan bij een telefoonleiding, waar in elke geleiding slechts één invoerpunt voorkomt,
staan in het luchtnet van de draadomroep de overgangsweerstanden
van alle aansluitingen parallel. Bijzondere zorg is daarom noodzakelijk.
Opgemerkt zij, dat de invoering van een telefoonaansluiting bovendien
nog eenvoudiger te maken is, omdat het daarbij slechts om twee draden
gaat, terwijl bij de draadomroep 4, 6 of 8 draden moeten worden bin
nengebracht. Om dezelfde reden vraagt de aftakking van de doorgaande
lijn een bijzondere constructie. Een extra dwarsarm aan de paal is
voor een goede uitvoering nodig. Het gebruik van daksteunen brengt op
dit punt een belangrijke vereenvoudiging, aangezien de aftakkende
draden dan zonder meer schuin naar beneden kunnen worden geleid.
Teneinde niet alleen aan geleidingen, doch eveneens aan kosten van
steunpunten te sparen heeft men in de luchtnetten ten behoeve van
de doorgifte van een derde programma op grote schaal het reeds ge
noemde duplexsysteem toegepast. Dit geeft een ongewenste belasting
van de andere programma's, welke echter aanmerkelijk verminderd
kon worden door toepassing van de indertijd gepatenteerde methode
om de duplexspoelen slechts dan op de lijn te schakelen, indien men
het derde programma wenst te beluisteren. Erger was evenwel, dat de
voor de duplexschakeling vereiste graad van symmetrie der geleidingen
ten opzichte van aarde dikwijls ontbrak, met als gevolg meer of minder
overspreken. Het ontbreken der symmetrie kan een gevolg zijn van
incidenteel optredende isolatiefouten, maar ook van wisselende weers
omstandigheden in verband met de algemene toestand van het net.
Het bezwaar van het overspreken is zo groot, dat momenteel alle
duplexschakelingen zijn verwijderd.
3. Kabelnetten
a. De kabel
In stedelijke of andere dichte bebouwing worden verdeelnetten voor
radiodistributie op luidsprekersterkte uitgevoerd in blanke loodkabel.
Deze kabel wordt langs de gevels der huizen gelegd. Dit vindt zijn
reden in de noodzaak tot kostenbesparing. Niet alleen is de aanleg van
een gearmeerde kabel in de grond en dus in bestrating aanmerkelijk
duurder, maar bovendien, en dit geeft de doorslag, is het aan- en af
sluiten van abonné's op loodkabel veel eenvoudiger. Eenvoud van deze
handelingen is een eis van de practijk, aangezien zij veel moeten wor
den uitgevoerd. De reden hiervan is voor een deel gelegen in het feit,
dat het seizoen een rol speelt en wordt anderzijds gevormd door de
omstandigheid, dat men bij financiële moeilijkheden eerder de radio
distributie niet meer betaalt dan bv. de electriciteitsrekening. Daar komt
bij, dat de afsluiting buitenshuis dient te geschieden, aangezien anders
de verleiding tot clandestiene heraansluiting te groot is. Bij toepassing
van een grondkabelnet zou men daarom genoodzaakt zijn of telkens
de straat open te breken of andere kostbare voorzieningen te treffen.

VII.3 195
b. Radiocentrale of decentralisatie
Een aantal huizenblokken kunnen door ondergrondse straatkruisingskabels worden verbonden, terwijl meerdere groepen van zulke blokken
van een centraal punt uit via grondkabels worden gevoed. Een derge
lijk punt dient dus als'voedingspunt. De voedingspunten worden via
ondergrondse voedingskabels, waarop geen aansluitingen worden ge
maakt, van energie voorzien, of wel in de voedingspunten worden on
bewaakte versterkers van beperkt vermogen opgesteld. In het eerste
geval staat de versterkerapparatuur van een gehele stad of een groot
stadsgedeelte centraal opgesteld (de radiocentrale). In het tweede geval
zijn de versterkers in meer of minder sterke mate gedecentraliseerd
en worden zij op telefoonniveau gestuurd. De eerste methode was
vóór 1940 algemeen gebruikelijk, doch de laatste jaren wordt steeds
meer overgegaan naar de tweede methode. Dit is in de eerste plaats
een kwestie van kosten. Vóór 1940 was nl. het gecentraliseerde systeem
het minst kostbaar, zolang het bestreken stedelijk gebied geen groter
straal had dan ongeveer 2 km. Als gevolg van het feit, dat sindsdien
de kabelkosten in veel sterker mate zijn gestegen dan die der ver
sterkers, is het economisch het gebruik van zware voedingskabels zo
veel mogelijk te vermijden en is het gedecentraliseerde systeem sterk
op de voorgrond gekomen. In de tweede plaats speelt een belangrijke
rol de ontwikkeling op versterkergebied, waarover onder 4 zal worden
gesproken.
c. Berekening
Allereerst gaan wij na, welke aderdiameter de loodkabel moet hebben.
We laten in de loodkabel een spanningsverlies van 15 % toe. Dan
blijft er in het gecentraliseerde systeem eveneens 15 % over voor de
voedingskabel. Bij het gedecentraliseerde systeem is het wenselijk het
zelfde getal te gebruiken, opdat dit systeem nog het voordeel levere
van gering verschil in energiedistributie over de aangeslotenen en om
dat dit volgens onderstaande berekening zonder bezwaar kan.
Een spanningsverlies van 15 % levert voor p in het cosh-diagram
een waarde van 1,18; dientengevolge is 9? = o, y l = 0,6. Nemen we
voorlopig als nominale afstand tot het voedingspunt 600 m, dan mag
dus ten hoogste y = 1 zijn. Volgens formule (10) is dan
Y

Nemen we normale luidsprekers met voor de lage frequenties een
weerstand van ca 5000 O. en gaan we er voorts van uit, dat de ge
middelde afstand tussen twee luidsprekers tenminste 20 m zal be
dragen, dan vinden we voor de specifieke weerstand van de luid
sprekers :
5000
= 100 fl/km.
rL
50
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We vinden
R = tl = 100 Q.

2000 0

-57T '

dus

f = °>35 en d ^ 0,7 mm.
Kiezen we voor de aderdiameter d = 0,8, dan mag een goed bedrijf
verwacht worden: R & 70 Cl/km.
Rekenen we echter met een maximale afstand van 900 m, dan is
y = 0,67,

y2 = °m>

R = 44 Q.
Dit betekent een aderdiameter van 1 mm. In de practijk zal men
echter veelal met 0,8 mm kunnen volstaan.
De specifieke zelfinductie van een aderpaar voor draadomroep is ca
0,7 mH/km. Daaruit volgt, dat
R

70

= 0,01 mH/O.

Voor de normale luidspreker vinden we:
I.__ 280
R ~ 5000

0,056 mH/O.

Aangezien deze verhouding belangrijk groter is, zal bij de frequenties,
waar de zelfinductie gaat overwegen, het spanningsverlies kleiner wor
den. Dit is geheel in tegenstelling met de situatie bij een luchtlijn,
waarvoor geldt:
L
— = 0,15 a 0,30 mH/.Q.
R
Zeer belangrijk bij een loodkabel is echter de invloed van de bedrijfscapaciteit van het aderpaar. Deze wordt bepaald door de constructie.
Voor een aderpaar met dunne katoenisolatie moet men rekenen met
0,12 //F/km of meer. Zijn de aders met meerdere lagen geïmpregneerd
papier omgeven, dan komen we op ca 0,065 //F. Is de afstand tussen
de aders nog groter gehouden door middel van een papierbandje, dat
in open spiraal er om is gewikkeld en weer bedekt is met een papierlaag, dan bedraagt de capaciteit in geïmpregneerde toestand ca 0,055
//F/km en zonder impregnatie ca 0,04 //F/km. Deze waarden gelden
alle voor aderparen, voorzien van een metallieke afscherming.
In het laatste geval vinden we voor de kabel zonder luidsprekers
bij 10000 Hz:
y2 = 25 X 10-4; (70 + 44;) = 0,206 /_ 1220,
y = 0,45 Z 6i°.
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Dit betekent een spanningsverhoging van 4 % aan het einde van een
kabel met een lengte van één km. Nemen we een capaciteit van
0,12 /*F/km, dan wordt dit 14 %. Bij volle belasting met de luid
sprekers en een capaciteit van 0,06 /{F/km vinden we
y = <M3 L 5*°>
welke waarde bij een kabellengte van 1 km vrijwel geen spanningsverloop geeft.
Hierbij zij opgemerkt, dat bij het berekenen van een bepaald geval
niet vergeten mag worden, de capaciteit van de huisaansluitkabels in
de berekening te betrekken! We concluderen uit het bovenstaande, dat
de loodkabels bij de lengten, die de draadomroep in de practijk toe
past, geen moeilijkheden geven ten aanzien van de spanningskarakteristiek.
Wat betreft de ingangsimpedantie is het duidelijk, dat weerstand en
zelfinductie van de kabel slechts een ondergeschikte rol spelen. Voor
het verkrijgen van inzicht in het verloop dezer impedantie willen we
de genoemde grootheden daarom verwaarlozen. In hoeverre dit toe
laatbaar is wordt uiteengezet in een artikel in het „Tijdschrift van het
Nederlandsch Radiogenootschap” van 1941, blz. 175. De overblijvende
grootheden zijn de capaciteit van de kabel en de daaraan parallel ge
schakelde luidsprekers, die in aantal variëren. De resultante hiervan
berekenen we als volgt:
Stel

Zi

1

jojC'

Z2 = pR+jpcoL.

Hierin is p een parameter, die varieert met het aantal luidsprekers, dat
ingeschakeld is. R en L zijn respectievelijk de weerstand en de zelf
inductie van één luidspreker. C is de totale capaciteit van het te be
rekenen netgedeelte. De resulterende impedantie stellen we x + j y.
Dan geldt dus:

x+jy

Z\ Z2
Zi + Z%

yïJc<PR+jP°>L)
j co C + P R + jP w L

Werken we deze vergelijking uit en stellen we vervolgens de reële
delen van beide leden aan elkaar gelijk en evenzo de imaginaire delen,
dan verkrijgen we twee vergelijkingen, die door eliminatie van p over
gaan in onderstaande vergelijking:
x—

L
2 CR

Deze vergelijking stelt bij constante co in het complexe vlak een cirkel
voor, die gaat door de oorsprong en door het punt (o, — j/coC). Zij
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raakt in de oorsprong aan de lijn, die de luidsprekerimpedantie voor
stelt. Het middelpunt is (---in fig. 16 is dit voor
\2 CR 2 co C
gesteld in de verhoudingen, zoals die voorkomen bij 500 a 1000 Hz.
De reactantie van de totale capaciteit van een zeker aderpaar bij een
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Fig. 16. Ingangsimpedantie x + j y van
een kabel bij een lage frequentie en
variërende belasting.
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Fig. 17. Ingangsimpedantie van een
kabel bij een hoge frequentie en va
riërende belasting.

bepaalde frequentie wordt voorgesteld door het punt (o, — ;/o)C). De
fasehoek van de impedantie der aangesloten luidsprekers is bij die
zelfde frequentie 9?. Indien alle aangesloten luidsprekers zijn inge
schakeld wordt de gezamenlijke impedantie daarvan voorgesteld door
het punt Pj.
De ingangsimpedantie van het aderpaar is dan gegeven door het
punt Rp Naarmate het aantal luidsprekers afneemt verplaatst het punt
P zich in de richting van P2 en verder. Daarmede correspondeert een
verplaatsen van R over de cirkel in de richting van de pijl. Indien geen
luidsprekers meer zijn aangesloten valt R samen met het punt (o, —
In fig. 17 zijn de verhoudingen weergegeven voor een veel hogere
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frequentie, bv. 8000 Hz. De constructie is dezelfde, doch <p is nu
groter en Px ligt veel verder van de oorsprong, omdat de impedantie
der luidsprekers nu veel groter is. Voorts is de reactantie van de capa
citeit belangrijk kleiner. Het resultaat is, dat met Pj nu correspondeert
een punt Rj, dat reeds ver in het capacitieve gebied ligt. Bij wisseling
van het aantal luidsprekers varieert nu de impedantie tussen Rj en
(o, —j/ojC), Op deze wijze is het dus mogelijk, bij elke frequentie en bij
elke belastingstoestand de ingangsimpedantie van het aderpaar met
vrij grote nauwkeurigheid te bepalen. Het is nu duidelijk, dat dan een
zeer bont beeld ontstaat, hetgeen inhoudt, dat de bedrijfsomstandig
heden, wat betreft deze impedantie, zeer wisselend zijn. Aangezien de
versterkers, die het net voeden, onder alle bedrijfsomstandigheden aan
de gestelde eisen moeten voldoen, betekent dit, dat bij de dimensionnering der versterkers de optredende belastingsimpedanties bekend
moeten zijn.
Indien gebruik gemaakt wordt van lange voedingskabels, moet het
gedrag daarvan eveneens worden nagegaan, om een verantwoord plan
te kunnen maken. Het gedrag van een aderpaar wordt bepaald door
de impedantie, waarmede die kabel wordt belast. Het blijkt, dat in het
complexe vlak van de belastingsimpedantie van een gegeven aderpaar
voor een zekere frequentie cirkels getekend kunnen worden van con
stante spanningsdemping, maar ook cirkels van constante ingangs
impedantie. Dit wil zeggen, dat bij alle belastingsimpedanties, die voor
gesteld worden door de punten van zo'n cirkel, de spanningsdemping
resp. de ingangsimpedantie van de voedingskabel een zekere bij deze
cirkel behorende waarde heeft. Door dus deze cirkels te leggen op de
diagrammen, zoals aangegeven in de fig. 16 en 17, is af te lezen, hoe
een gegeven voedingskabel zich bij belasting met een bijbehorend verdeelnet zal gedragen. Een en ander is uitvoerig uiteengezet in het
eerder genoemde artikel.
Opgemerkt zij nog, dat, indien de spanningsdemping op een voe
dingskabel te hoog wordt, men de transmissie over deze kabel met
verhoogde spanning kan doen plaatsvinden. Aan het einde van de kabel
moet dan transformatie naar lager niveau geschieden. Het nadeel hier
bij is, dat de capaciteit van de voedingskabel een aanzienlijk hogere
belasting van de versterker vormt, dan indien geen verhoogde span
ning zou zijn toegepast. De reactantie van die capaciteit gemeten op
de uitgang van de versterker is in het eerste geval immers een factor n2
kleiner, indien n de transformatieverhouding is. Dit heeft tot gevolg,
dat slechts een beperkte spanningsverhoging mogelijk is, omdat anders
de versterker bij de hoge frequenties te zwaar zou worden belast. Bij
een lengte van de voedingskabel van 2 a 2,5 km is n = 3 mogelijk,
doch bv. n = 5 onaanvaardbaar. Om dezelfde reden kan men de luidsprekerimpedantie niet te hoog kiezen (en tevens het spanningsniveau
verhogen). De verhouding tussen de capacitieve reactantie van de
kabels en de impedantie der luidsprekers zou te ongunstig worden,
gezien als belasting van de versterkers.

i
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Past men verhoogde spanning toe, dan moet aan de dimensionnering
der transformatoren goede aandacht worden geschonken. Uiteraard moe
ten de verliezen en dus ook de weerstanden gering worden gehouden.
De primaire zelfinductie moet voldoende hoog gekozen worden, opdat
de reactantie hiervan bij de lage frequenties geen te grote belasting
van de versterker vormt. De spreiding moet zo gering zijn, dat de
serieresonantie met de achter de transformator liggende kabelcapaciteit
plaats vindt bij een frequentie, die tenminste 18 ooo a 20 000 Hz be
draagt.
De nullastimpedantie van een kabelnet, waarin transformatoren zijn
toegepast, heeft het karakter van de kromme van fig. 14. De piek van
de parallelresonantie van kabelcapaciteit en primaire zelfinductie der
transformatoren is zeer duidelijk. Zij behoort bij een goede dimen
sionnering beneden 1000 Hz te liggen.
d. Practische uitvoering
De eigen aard van het draadomroepnet gebiedt de toepassing van
speciale materialen. Oorspronkelijk heeft men zich moeten behelpen
met materiaal, ontleend aan sterkstroom- en telefoontechniek. Dit kon
echter niet voldoen en allengs werden speciale kabels en garnituren
ontwikkeld.
De kabel moet evenveel dubbeladers bevatten als het aantal gedis
tribueerde programma's, of, indien deze dient voor de voeding van
meer groepen, een veelvoud daarvan. De bedrijfscapaciteit van
een aderpaar moet beperkt zijn. De voorkeur dient daarom gegeven
te worden aan papier-luchtisolatie, zoals in de vorige paragraaf werd
omschreven. Katoenlagen zijn te dun en rubber heeft een te hoge
diëlectrische constante. Moderne synthetische materialen (plastic) zijn
geschikt voor zover genoemde constante laag is. Voorts moet de overspreekwaarde tussen de verschillende programma's hoog zijn. In de
telefoonkabels bereikt men dit, zonder metallische afscherming, door
middel van een juiste afweging der inductieve en capacitieve koppe
lingen tussen de aders, uitgaande van een vaste afsluitingsimpedantie
van de aderparen. Aangezien de draadomroep geen vaste afsluitimpedanties kent, moet ieder der genoemde koppelingen zo gering mogelijk
gemaakt worden. Naast het kiezen van de juiste slaglengten voor de
tordering der aderparen is daarom een metallische afscherming van elk
aderpaar ter eliminering der capacitieve koppelingen noodzakelijk. He
laas brengt dit een verhoging der bedrijfscapaciteit mede en tevens de
onmogelijkheid van het toepassen van stergroepen. Laatstgenoemd
feit is niet gunstig voor de vulfactor van de kabelziel en dus evenmin
voor de prijs. Een stergroep bestaat uit vier ineengeslagen aders, waar
bij twee tegenoverliggende aders tezamen een aderpaar vormen (zie
hfdst. VI).
De beschreven aderparen worden tezamen geslagen tot een kabel
ziel, die met papier- en linnenband omwonden wordt. Daaromheen
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wordt een naadloze loodmantel geperst. Naast deze klassieke constructie
worden tegenwoordig kabels gefabriceerd en beproefd, waarbij niet
alleen de isolatie der aders, maar eveneens de mantel uit synthetisch
materiaal bestaat. Het laat zich aanzien, dat dergelijke constructies in
de nabije toekomst grote betekenis zullen krijgen, vooral zodra een
bevredigende montagemethode zal zijn uitgewerkt.
De blanke loodkabels worden langs de gevels der huizen gelegd. De
bevestiging geschiedt met loodstrippen en stalen spijkers. Strippen of
beugels van ander materiaal veroorzaken gemakkelijk corrosie door
elementvorming. De aftakkingen naar de luidsprekers der abonné's
worden eveneens in blanke loodkabel uitgevoerd, met dien verstande,
dat de aderdiameter in dit geval bepaald wordt door de mechanische
sterkte. De weerstand speelt ten opzichte van de impedantie van de
luidspreker nl. geen rol. De gebruikelijke aderdiameter is o,6 mm.
Het derde type kabel is de gearmeerde kabel, die dezelfde kabelziel
heeft als de blanke kabels, doch van ijzerbandbewapening, benevens
enkele papier- en jutelagen is voorzien. Deze kabel wordt als voedingskabel, doch ook als straatkruisingskabel toegepast. In het eerste geval
kan de aderdiameter groter zijn, bv. 1,13, 1,38, 1,78 of 2 mm (over
eenkomstig de doorsneden van resp. 1,. 1,5, 2,5 en 3,14 mm2) of
er kunnen, zoals gezegd, meer groepen aanwezig zijn. In het tweede
geval doet deze kabel dienst voor de verbinding van twee huizen
blokken (een aantal blokken km op deze wijze achter elkaar ge
schakeld worden) of voor de aansluiting van afzonderlijk staande per
celen. Indien de afstand tussen twee huizen, die niet door een open
bare weg worden gescheiden, niet te groot is, kan de complicatie van
overgang op grondkabel vermeden worden dcor de loodkabel met be
hulp van een overspanning door te trekken. De kabel wordt dan door
middel van geïsoleerde metalen beugels aan een staaldraad opgehangen.
De wijze, waarop de aansluiting van de abonnékabel wordt gemon
teerd, wordt bepaald door een tweetal overwegingen:
ie. de handeling van afsluiten en heraansluiten moet eenvoudig zijn,
doch van dien aard, dat zij voor onbevoegden niet uitvoerbaar is;
2e. een goede isolatieweerstand van het gehele net moet gewaar
borgd zijn.
De eerste overweging spreekt voor zichzelf, in het bijzonder, indien
men denkt aan het soms periodieke karakter van de draadomroepaansluitingen. De tweede overweging is er op gebaseerd, dat een
slechte isolatieweerstand in de eerste plaats aanleiding kan zijn tot het
optreden van overspreken en in de tweede plaats het tijdig constateren
van kabelfouten verhindert. Tot deze kabelfouten behoren ook de be
schadigingen, die veroorzaakt worden door clandestiene manipulaties!
Dat een tijdige onderkenning hiervan uit een oogpunt van bedrijfs
voering noodzakelijk is, behoeft geen betoog. Ten aanzien van de
isolatieweerstand dient men voorts te bedenken, dat enkele honderden
aansluitleidingen met hun garnituren parallel geschakeld staan. Een
goede waarde van deze weerstand kan slechts bereikt worden, indien
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zowel aan constructie als aan montage van alle onderdelen grote zorg
wordt besteed.
Oorspronkelijk heeft men gebruik gemaakt van allerlei soorten dozen
en kasten, al of niet voorzien van een klemmenstrook. Met deze op
lossing wordt slechts voldaan aan het eerste gedeelte van de eerste
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Verbinding der aders in een doplas.
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Fig. 18. Doplas.

overweging. Aangezien ook kasten met de beste afdichting niet be
trouwbaar zijn wat betreft het binnendringen van vocht en ongedierte,
is aan de tweede overweging zeker niet voldaan. De oplossing is ge
vonden in een loden mof, doplas genaamd, die wordt dichtgesoldeerd,
doch door zijn constructie gemakkelijk te openen is met behulp van

VII.3

203

een blaasvlam. In fig. 18 onderscheidt men de horizontaal geplaatste
loden voet en de er op passende loden dop. In de voet zijn uitsparingen
voor de kabels aangebracht, benevens een gootje, waarin de dop zeer
gemakkelijk kan worden vastgesoldeerd. Fig. 19 laat zien, hoe de in
wendige montage plaats heeft met behulp van een draadboompje, dat
de doorgaande aders van de
verdeelkabel verbindt met
de aders van de abonnékabel. Hiermede wordt be
reikt, dat, zodra de doplas
eenmaal gemonteerd is, bij
alle volgende manipulaties
met deze aansluiting geen
onderbreking der doorgaande
aders meer plaats vindt. De
aders zijn met behulp van
een geworgd buisje aan elkaar
gezet en met glazen buisjes
van elkaar geïsoleerd.
De abonnékabel eindigt
binnenshuis in de programmakiezer, die voorzien is van
een sterkteregelaar. De programmakiezer geeft de moge
lijkheid om één programma
tegelijk te beluisteren. De
sterkteregelaar maakt gebruik
van een ingebouwde transfor
mator met aan de secundaire
zijde zeven tot twaalf af
takkingen. Deze secundaire
zijde is aangepast op een
luidsprekerimpedantie van ca
5 Q. Dientengevolge zijn Fig. 20. Kast voor de verbinding der kabels.
slechts
electrodynamische
luidsprekers bruikbaar. Andere voordelen van de toepassing dezer
transformatie zijn de volgende:
ie. de sterkteregeling is verliesvrij;
2e. isolatiefouten in de luidspreker hebben geen invloed op het net.
Opgemerkt zij nog, dat het isolatiemateriaal, waarvan de programmakiezers zijn vervaardigd, een zeer hoge isolatieweerstand moet hebben,
teneinde de desbetreffende eis voor het net te kunnen handhaven.
Wat de luidsprekers betreft is reeds naar voren gebracht, dat slechts
electrodynamische typen in aanmerking komen. Uit de opzet van het
distributienet volgt, dat alle luidsprekers dezelfde impedantie moeten
hebben en dat hun weergavekarakteristiek zo recht mogelijk moet zijn
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spanning. Overigens zij omtrent dit onderwerp vervoor constante
_
wezen naar hfdst. VIII.
,
Omdat het storingzoeken in een geheel dichtgesoldeerd net moeizaam
gaat, is het noodzakelijk, enkele gemakkelijk toegankelijke onderzoekpunten te hebben, waar tevens scheidingsklemmen aanwezig zijn. Voor
deze punten worden gekozen de plaatsen, waar de straatkruisingskabel
wordt aangesloten op de blanke loodkabel. Daar worden gietijzeren
kasten geplaatst, die bestaan uit een vóór- en een achtergedeelte, ge
scheiden door een tussenplaat van isolatiemateriaal met ingeperste
contactklemmen. Alle uitgaande en inkomende kabels worden in het
achtergedeelte op de klemmen aangesloten, waarna deze ruimte met
kabelmassa wordt volgegoten. De klemmen zijn dan aan de voorzijde
toegankelijk, nadat het deksel, dat de voorruimte afsluit, is wegge
nomen. Fig. 20 geeft een beeld van een dergelijke kast tijdens de mon
tage; het deksel is weggelegd en de tussenplaat hangt schuin naar
voren. Zodra de aders zijn vastgesoldeerd in de klemmen wordt deze
plaat op zijn plaats gelegd en de achterruimte volgegoten.
4. Versterkers
a. Inleiding
In Deel 2, hfdst. V werden de grondslagen der versterking met be
hulp van electronenbuizen behandeld, terwijl in Deel 3, hfdst. X, ver
schillende typen van versterkers werden beschreven. Daarbij werd ook
reeds enige aandacht aan versterkers voor radiodistributie gegeven (zie
Deel 3, hfdst. X.13). In verband hiermede kan nu worden volstaan
met enkele specifieke aspecten te behandelen van de versterkers voor
de draadomroep. Dit heeft dan in hoofdzaak betrekking op de eindtrap, die immers het gevraagde vermogen moet leveren, en ten nauwste
samenhangend daarmede, de voeding.
In de voorgaande paragraaf kwam ter sprake de ontwikkeling van
het gecentraliseerde naar het gedecentraliseerde systeem. Men bedenke
daarbij, dat eerstgenoemd systeem oorspronkelijk het enig denkbare
was en wel vanwege het feit, dat een voortdurende bewaking der appa
ratuur noodzakelijk moest worden geacht voor een goed bedrijf. Een
goede bewaking was de voorwaarde voor een goede kwaliteit der door
gegeven programma's. Niet alleen de ontvangtoestellen vereisten veel
zorg om het beste er uit te halen en op de juiste momenten over te
schakelen, maar de versterkers moesten voortdurend worden gecontro
leerd teneinde een variërend niveau (bv. door wisselend aantal aange
sloten luidsprekers) en overbelasting te vermijden. Wegens de ongun
stige werking der impedantie op het gedrag van de versterkers bij
hoge en lage frequenties werd bovendien toonregeling dikwijls wense
lijk geoordeeld, terwijl voorts controle op het net noodzakelijk was om
kortsluitingen en aardfouten tijdig te onderkennen.
Resumerend constateren we, dat de gecentraliseerde opstelling nodig
was vanwege:
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ie. het niet per draad ontvangen der programma's;
2e. het te kleine vermogen der versterkers (de beschikbare dyna
miek dus te gering);
3e. het niet aangepast zijn der versterkers aan de impedantie;
4e. het niet voldoende bedrijfszeker zijn van versterkers en voedingsapparatuur;
5e. de onvoldoende bedrijfszekere toestand van het net.
In tegenstelling tot het bovenstaande moet aan een moderne ver
sterker voor draadomroep de eis worden gesteld, dat deze onbewaakt
kan worden neergezet, evenals bv. een zogenaamde eindcentrale van
de geautomatiseerde telefoon. Dit betekent, dat deze versterker goed
moet werken onder alle voorkomende omstandigheden: hoog of laag
niveau, veel of weinig luisteraars, hoge of lage buitentemperatuur, enz.
Bovendien mag een sluiting in het net geen desastreuze gevolgen
hebben voor de versterker. Het loont de moeite, dit te bereiken, want
daardoor ontstaat besparing aan loon, kabel en huisvesting.
6. Eisen
In het licht van het bovenstaande kunnen we nu de eisen formu
leren, die aan een versterker voor de gedecentraliseerde draadomroep
moeten worden gesteld:
ie. ten aanzien van de niet-lineaire vervorming, brom en ruis moet
voldaan worden aan de reeds in par. 1 gestelde voorwaarden;
2e. de eveneens in par. 1 gestelde eis aan de frequentiekarakteristiek
moet aangehouden worden in alle voorkomende omstandigheden, dat
wil dus zeggen bij alle voorkomende netimpedanties;
3e. het verschil in versterking bij variatie der belastingsimpedantie
van oneindig groot tot de nominale waarde mag slechts gering zijn,
bv. 2 dB;
4e. bij een ingangsspanning van 0,3 a 0,5 V moet volle uitsturing
mogelijk zijn;
5e. de bedrijfszekerheid moet hoog zijn;
6e. de constructie moet berekend zijn op snelle service.
Voorts moet het wenselijk geacht worden, dat een centrale storings
dienst, die een groot rayon verzorgt, automatisch alarm krijgt bij ern
stige storingen en op afstand de goede werking kan controleren.
c. Triode of penthode
Gezien de vrij grote vermogens, die gevraagd worden, komt voor de
eindtrap slechts de balansschakeling met instelling klasse B of AB in aan
merking. Daarbij werden oorspronkelijk eigenlijk alleen trioden toegepast.
De betrekkelijk lage inwendige weerstand van de triode is immers gunstig
ten aanzien van de eisen, genoemd onder 2e en 3e. Bovendien is deze
buis gunstig wat betreft de niet-lineaire vervorming, omdat in hoofd
zaak even harmonischen ontstaan, die echter door de balansschakeling
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ten dele worden onderdrukt. Voorts heeft het betrekkelijk lang geduurd
alvorens penthoden van het gewenste vermogen beschikbaar kwamen.
De nadelen van de trioden bestaan in de beperkte versterking, die
zij leveren, en de noodzaak tot uitsturing in roosterstroom ten einde
het volle rendement en het gewenste vermogen te bereiken. Construc
tief betekent dit, dat betrekkelijk veel versterkingstrappen nodig zijn
en daarbij de zg. „driver", die extra zorg vereist, extra stroom vraagt,
en extra vervorming introduceert.
De toepassing van de negatieve spanningsterugkoppeling heeft het ge
bruik van de penthode mogelijk gemaakt, aangezien daardoor, zoals be
kend, niet alleen de schijnbare inwendige weerstand zeer gering kan
worden gemaakt, maar tevens de niet-lineaire vervorming naar wens
wordt gedrukt. De nadelen der penthode (hoge inwendige weerstand
en oneven harmonischen) worden dus krachteloos gemaakt, terwijl de
voordelen tot hun recht komen: grote versterking en hoog rendement
zonder roosterstroom. De versterker wordt zodoende zeer eenvoudig
en bestaat uit slechts twee of ten hoogste drie trappen. Dit werkt
uiteraard vereenvoudigend op het voedingsapparaat, zodat de kosten
gedrukt en de bedrijfszekerheid verhoogd worden.
De terugkoppeling bergt overigens velerlei mogelijkheden in zich.
Zij kan bv. afhankelijk van de frequentie worden uitgevoerd om de
frequentiekarakteristiek recht te houden, ondanks het ongunstige ver
loop van de netimpedantie. Men heeft ook wel positieve stroomterugkoppeling toegepast. Daarmede wordt de inwendige weerstand schijn
baar verlaagd en de versterking verhoogd. De vervorming als gevolg
van de derde harmonische wordt meestal minder, die tengevolge van
de tweede harmonische echter erger, terwijl de versterking bij hoge be
lasting wordt opgedreven. Dit laatste is uiteraard zeer ongunstig, vooral
indien een kortsluitkarakter ontstaat.
Een belangrijke toepassing van negatieve stroomterugkoppeling
is gebruikt als beveiliging van de versterker tegen overschrijding
van de anodedissipatie als gevolg van kortsluiting in het net. Aan
gezien deze soort van terugkoppeling de inwendige weerstand schijn
baar verhoogt mag de werking gedurende het normale bedrijf slechts
zeer gering zijn. De werking wordt daarom afgeleid van een van de
stroom afhankelijke weerstand in de uitgang. Neemt de stroom een
kortsluitkarakter aan, dan neemt deze weerstand in waarde zeer toe.
De spanning over deze weerstand wordt teruggevoerd naar een geeigende plaats in de versterker en de versterking dientengevolge zo
danig gedrukt, dat geen gevaar meer voor de buizen optreedt. Dat een
dergelijke inrichting voor een onbewaakte versterker van het grootste
belang is behoeft geen betoog.
Bij de keuze van de ingangsgevoeligheid is uitgegaan van het feit,
dat de spanning op de stuurkabel op telefoonniveau ligt. De ingangsimpedantie moet groot zijn om een aantal versterkers parallel te kunnen
schakelen op dezelfde telefoonader. De ingang moet met behulp van
een transformator symmetrisch zijn gemaakt.
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d. Vermogens
De meest toegepaste vermogens zijn 60 W, 100 W en 300 W, terwijl niet
alleen voor kleinere netten, maar ook als gevolg van splitsing van grote
netten in steeds kleinere eenheden, bovendien een type van 40 W in
gebruik komt. De toepassing van het kleine type komt de bedrijfs
zekerheid ten goede. Immers betekent een kleiner vermogen lagere
anodespanning en daardoor minder kans op defecten; bovendien is bij
uitvallen van een gehele eenheid slechts een kleiner aantal abonné's
gestoord.
Bovengenoemde eenheden zijn geschikt voor de voeding van maxi
maal resp. 200, 350, 1000 en 120 abonné's. Hoewel in de practijk blijkt,
dat de belangstelling voor buitenlandse programma's aanzienlijk be
neden die voor de Nederlandse programma's ligt, worden toch in het
algemeen op alle programma's versterkers van hetzelfde vermogen ge
bruikt. Dit is veelal noodzakelijk vanwege de nullastimpedantie van
het net; bovendien bevordert de uniformiteit de snelheid van de ser
vice en is men op alles voorbereid. In sommige gevallen worden echter
de Nederlandse programma's van een extra versterker voorzien.
In fig. 21 is een schema van een versterker van 300 W weergegeven.
Dit schema is zeer eenvoudig gehouden. Opvallend is slechts de brugschakeling, die dient voor de voeding van het stuurrooster der eindbuizen. Deze schakeling is zodanig, dat de spanning uit de voortrap
en die uit de tegenkoppelingswikkeling elkaar niet kunnen beïnvloeden.
Er is voorzien in een instelmogelijkheid voor de negatieve roosterspanning der eindbuizen en voorts kunnen de verschillende buisstromen worden gemeten. In de beide voortrappen is geen terug
koppeling aangebracht, hetgeen als een tekortkoming moet worden
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aangemerkt. Wat betreft de bedrijfszekerheid merken we op, dat be
halve de eindbuizen de uitgangstransformator eigenlijk het enige kwets
bare onderdeel is. Bij de constructie moet hier daarom alle aandacht
aan worden besteed. Voor andere schema's zij verwezen naar Deel 3,
hfdst. X.
e. De voeding
Bij de constructie der voedingsapparaten dient men de volgende uit
gangspunten aan te houden:
ie. de inwendige weerstand moet gering zijn, opdat ook sterke
stroomspitsen zonder spanningsdaling kunnen worden geleverd; spanningsdaling betekent vermogensdaling of wel toenemende vervorming;
2e. indien één versterker volbelast is, zijn de andere versterkers on
belast, aangezien een abonné slechts op één programma tegelijk kan
luisteren;
3e. de afvlakking moet aan hoge eisen voldoen om brom te vermijden;
4e. de constructie moet bedrijfszeker zijn.
Eerstgenoemde eis leidt tot de toepassing van met gas gevulde bui
zen, bv. kwikdampgelijkrichters. De lage brandspanning dezer buizen
draagt niet alleen bij tot het laag houden van de inwendige weerstand,
maar evenzeer tot verhoging van het rendement van het apparaat.
Het onder 2e. genoemde feit heeft de gedachte op doen komen, voor
de gezamenlijke versterkers van alle programma's slechts één voedingsapparaat toe te passen. Hierdoor wordt aanzienlijk aan materiaal en
kosten gespaard, omdat in plaats van een apparaat voor het volle ver
mogen van alle abonné's per programma nu slechts één apparaat nood
zakelijk is, dat het volle vermogen voor één programma benevens het
nullastvermogen der andere programma's moet kunnen leveren. Het
is voorts voordelig de drie fasen van het electriciteitsnet te benutten,
omdat de meerfasige gelijkrichting de afvlakking belangrijk vereen
voudigt. Weliswaar zijn daarbij meer buizen nodig, doch dat brengt
als voordeel mede, dat bij uitval van een buis het bedrijf, zij het met
beperkt vermogen, rustig door kan gaan. Hetzelfde geldt- bij uitval
van één der fasen van het voedende net, tenzij tevens de negatieve
roosterspanning of de gloeidraadvoeding worden getroffen.
Dit betekent, dat een gecombineerd voedingsapparaat een grotere
bedrijfszekerheid biedt dan de oplossing, waarbij iedere versterker zijn
eigen éénfasige voeding bezit. Op het eerste gezicht zou men dit wel
licht niet verwachten.
Ten aanzien van het vierde punt zij opgemerkt, dat in het bijzonder
de voedingstransformator met de grootste zorgvuldigheid moet worden
opgebouwd, terwijl het verder aanbeveling verdient geen electrolytische condensatoren toe te passen, doch papiercondensatoren met hoge
proefspanning.
Het bovenstaande heeft betrekking op de belangrijkste taak van het
voedingsapparaat, nl. het leveren van de anodestroom der eindbuizen.
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Vanzelfsprekend moet dit apparaat eveneens zorgen voor de andere
voedingen: diverse gloeistromen, anodestroom van de voortrap(pen)
de schermroosterstromen van de eind- en voortrap(pen) benevens de
negatieve roosterspanning van de eindtrap.
Het energieverbruik bedraagt voor een voedingsapparaat met vier
versterkers van 100 W in nullast ca 460 W. Indien één versterker vol
belast wordt, wordt dit ca 580 W.
ƒ. Opstelling en bewaking
De versterkers worden met het bijbehorende voedingsapparaat samen
gebouwd in een eenvoudig rek. In verband met het gewicht verdient
het aanbeveling het voedingsapparaat onderin te plaatsen. De aansluitingen moeten zo veel mogelijk met behulp van stekers of pluggen
geschieden, teneinde een snelle verwisseling mogelijk te maken. Het
geheel kan in een straatkast of een andere kleine ruimte worden onder
gebracht, waarbij rekening moet worden gehouden met afvoer van de
geproduceerde warmte. In het rek of in de onmiddellijke nabijheid
moeten worden aangebracht de smeltveiligheden van het electriciteitsnet
(bij voorkeur met alarm), en de klemmenstroken, voorzien van scheidingsen meetmogelijkheden voor de uitgaande groepen van het kabelnet.
Door een aldus samengestelde eenheid (of een aantal tezamen) een
aansluiting te geven op een telefoonautomaat is het mogelijk, dat deze
eenheid zich automatisch bij een controlepost meldt met een alarmoproep, indien een defect ontstaat.
Bovendien kan deze aansluiting gebruikt worden om naar keuze de
opgestelde eenheden te controleren door afluisteren der programma's
op de uitgangen der versterkers. Hierbij dient men te bedenken, dat
het doorlaatgebied van gepupiniseerde telefoonkabels slechts de fre
quenties tot ca 3000 Hz omvat. De bespreking van de apparatuur, die
benodigd is voor de uitvoering dezer alarmen en controle, valt buiten
het bestek van dit boek.
Hoewel het uitschakelen der installatie gedurende de nachturen door
middel van verrebesturing of met behulp van een schakelklok zeer
goed mogelijk is, wordt dit niet gedaan. De practijk heeft geleerd,
dat continubedrijf de levensduur der buizen gunstig beïnvloedt Voorts
worden ontstekingsmoeilijkheden der kwikdampbuizen en andere inschakelstoringen vermeden. Een en ander weegt ruimschoots op tegen
hoger stroomverbruik.
5. Andere vormen van draadomroep
a. Laagfrequente draadomroep over het telefoonnet
Aangezien de aanleg van een leidingnet grote kosten met zich mee
brengt, is het begrijpelijk, dat de gedachte is opgekomen om van be
staande geleidingen gebruik te maken. Daarbij denkt men uiteraard
aan de telefoonnetten en de netten der electriciteitsvoorziening. Het
eenvoudigste gebruik van eerstgenoemde bestaat in de toepassing van
14
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de dubbelader van de telefooncentrale naar de telefoonabonné niet
alleen voor de telefoonaansluiting, doch tevens voor het overbrengen
van radio-omroepprogramma's naar die abonné. Het aantrekkelijke
hierin is, dat deze dubbelader, die voor een zeer groot gedeelte van
de tijd door de telefoondienst ongebruikt ligt, gedurende dat gedeelte
toch kan worden benut. Er staan echter verschillende nadelen tegen
over. De telefooncentrale moet aangevuld worden met een kiesapparatuur voor het kiezen der programma's. Er moeten bedrijfszekere maat
regelen worden genomen om onderlinge storing tussen de telefoon
gesprekken en de radioprogramma's te voorkomen; in het bijzonder
moet het onmogelijk worden gemaakt, dat inbreuk ontstaat op het
telefoongeheim. Het radioprogramma wordt niet alleen onderbroken
gedurende het telefoongesprek, doch ook door de weksignalen. Het
niveau van het omroepsignaal mag uiteraard niet hoger liggen dan dat
van de telefoon. Dit houdt in, dat iedere abonné een versterker dient
te hebben. Dit kan een eenvoudig apparaat met één versterkbuis (bv.
EL 3 of AL 4) en netvoeding zijn (zie Deel 3, hfdst. X, fig. 42). In
Den Haag is dit systeem sinds jaren in gebruik. Met behulp van een
drukknop wordt de programmakeuze verricht: éénmaal drukken scha
kelt een programma in, de volgende druk op de knop schakelt uit, de
derde druk schakelt het volgende programma in, enz. Men heeft dus
geen zichtbare aanwijzing, welk programma men ontvangt. Dit systeem
van draadomroep wordt momenteel geleidelijk geliquideerd, omdat de
moderne systemen van automatische telefonie, die de laatste jaren in
gebruik worden genomen, het in stand houden der zg. telefoonradio
onmogelijk maken. •
Het beschreven systeem wordt eveneens toegepast in Beieren en
Zwitserland. In deze landen wordt als versterker veelal het l.f.-gedeelte
van een ontvangtoestel gebruikt. Men beschouwt daar de draadomroep
meer als een complement van de radio-omroep en het verschaffen er
van als een propagandamiddel voor de telefoon, althans vóór de oorlog.
Het aantal programma's bedraagt in Zwitserland vijf, terwijl het
frequentiegebied tot 7000 Hz reikt.
Een andere mogelijkheid om van het telefoonnet gebruik te maken
wordt in Rotterdam toegepast. In elke telefoonkabel worden vier dubbeladers gereserveerd voor de vier programma's van de draadomroep.
Er wordt dus geen gebruik gemaakt van gemeenschappelijke aders.
Dit betekent, dat, als een telefoonabonné tevens draadomroepabonné
wil worden, vier dubbeladers meer bij hem moeten worden binnen
gevoerd. De abonné's worden, als in het normale systeem, parallel af
getakt en hebben een gewone programmakiezer. Bovendien hebben zij
een versterker nodig, zoals in Den Haag. Alleen in straten, waar een
telefoonkabel ligt, kan men abonné op de draadomroep worden, hoe
wel ook kabel gelegd wordt in straten, waar de telefoondienst dit niet
nodig heeft. De aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door
het monteren van een grondkabellas, hoewel naburige woningen van
dezelfde aftakking gebruik maken. Op diverse splitspunten in het net
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worden eenvoudige ééntraps splitsversterkers geplaatst, die dienen voor
versterking, correctie van de frequentiekarakteristiek en voor de aan
passing.
Het Rotterdamse systeem komt voor toepassing in aanmerking o.a.
daar waar de aanleg van een draadomroepnet voor energiedistributie
niet verantwoord is.
6. Hoogfrequente draadomroep over het telefoonnet
De toepassing van hoogfrequente overdracht der draadomroepsignalen maakt het mogelijk, het telefoonaderpaar hiertoe dienstbaar
te maken zonder de technische nadelen van het Haagse systeem. Dit
geschiedt in Zwitserland en Duitsland. De draadomroep-programma's
worden daartoe gemoduleerd op draaggolffrequenties in het gebied der
lange omroepgolven. In Zwitserland koos men 175, 208, 241, 274,
307 kHz en in Duitsland 160, 210, 250 kHz. Bij de keuze is over
wogen, dat combinatietonen en zwevingstonen, die zouden kunnen
ontstaan door interferentie van deze frequenties onder elkaar of met
de frequentie van sterke omroepzenders of met de oscillator van
omroepontvangers, moeten worden voorkomen. Laatstgenoemde factor
is van groot belang, omdat het gehele systeem is opgezet, uitgaande
van de gedachte, dat normale omroepontvangers moeten kunnen worden
toegepast als ontvangapparaten van de draadomroep. Men heeft dan
de keuze tussen ontvangst per draad en per radiogolf, hetgeen vooral in
streken met slechte ontvangstcondities (hetzij vanwege geografische,
hetzij vanwege storingsinvloeden) van groot belang is. Het kostenvraagstuk ligt hier uiteraard geheel anders dan bij de distributie op
luidsprekersterkte, aangezien de abonné een compleet radiotoestel en
een aanpassingskastje nodig heeft en voorts nog belangrijke voorzie-
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Fig. 22. Hoogfrequente draadomroep over het telefoonnet. Schakeling in de
telefooncentrale. LDF. laagdoorlaatfilter; T. hoogdoorlatende koppeling.
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ningen in de telefooncentrales en — versterkerstations noodzakelijk zijn.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat laatstgenoemde installaties, afge
zien van de gemoduleerde zenders, goedkoper zijn dan bij het Haagse
systeem. De bekabeling is nl. eenvoudiger en programmakeuze-inrichtingen zijn niet nodig.
De opzet is zodanig, dat een rayon met een straal van maximaal
ca 35 km van een centraal punt uit, waar de zenders zijn opgesteld,
wordt gevoed. Deze zenders krijgen hun modulatie via zg. muziekaders, dus laagfrequent, toege
voerd. Elke telefooncentrale in
het rayon is aangesloten op een
telefoon
voedingskanaal en bezit een ver
sterker met een brede doorlaatabonnélijn
band voor het gehele over te
brengen frequentiegebied. De
radio>0
00
Jo
00
uitgang van deze versterker
ontvanger
wordt, onder tussenschakeling
van hoogdoorlatende en laagFig. 23. Hoogfrequente draadomroep over doorlatende filters (zie fig. 22)
het telefoonnet. Schakeling bij de abonné. geënt op de verschillende aderparen naar de abonné's. Bij de
abonné is weer een filterkastje nodig om de telefoon van de draadomroep
te scheiden. In het bijzonder moet worden gezorgd, dat de kiesimpulsen
geen storingen geven op de omroepprogramma's (fig. 23). Draadomroepabonné's, die niet tevens telefoonabonné zijn, kunnen met een
grote ingangsimpedantie op een verzamelleiding worden aangesloten.
Wat het gedrag van de telefoonkabels bij de toegepaste frequenties
betreft is het volgende van belang. De demping van een ongepupiniseerde telefoondubbelader 0,8 mm is 0,55 N/km bij 200 kHz; van een
ader 1,4 mm is deze 0,3 N/km. Bij 300 kHz wordt dit resp. 0,7 en
0,45 N/km. Dit betekent, dat bij elke versterker een belangrijke effe
ning van het niveau nodig is. Gepupiniseerde aderparen zijn slechts
bruikbaar, indien de in de lijn aangebrachte spoelen door condensa
toren worden overbrugd. Zg. muziekleidingen in de telefoonkabels, dat
zijn afgeschermde, zwak gepupiniseerde aderparen, zijn, ook zonder
spoelen, ongunstig. Dit wordt veroorzaakt door de grotere capaciteit
en de wervelstroomverliezen in het metallieke scherm. Luchtlijnen
zijn al evenmin erg geschikt. Hun demping is afhankelijk van weersin
vloeden en is zeer onregelmatig over het gebruikte frequentiegebied.
Bovendien ligt het storingsniveau erg hoog.
Teneinde in de telefoonkabels 5 & 6 N boven het storingsniveau te
blijven is een minimale signaalspanning van 25 mV nodig. Dit niveau
is tevens voldoende om ook ongevoelige radio-ontvangtoestellen geheel
uit te sturen. De versterkers worden gebouwd voor een maximaal uitgangsvermogen van 400 mW op 150 H. Dat is 7,5 V. Met 5 V op de
uitgang kan men op aderparen 1,4 mm ca 15 km overbruggen en op
aderparen 0,8 mm ca 9 km.
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Voor de brede-bandversterkers moet de factor der niet-lineaire ver
vorming kleiner zijn dan 0,1 % om niet-lineair overspreken als gevolg
van intermodulatie te vermijden.
Rest nog te vermelden, dat de overgebrachte frequentieband van
35 tot 7000 Hz reikt, en de overdracht liniair is binnen i 0,2 N.
Meer over dit onderwerp is te vinden in:
Technische Mitteilungen van de Zwitserse P.T.T. (i-VIII-'42), Der
Fernmelde Ingenieur (i-i-'4i) en Elektrotechn. Zeitung (2i-XI-’52).
c. Hoogfrequente draadomroep over het electriciteitsnet
De aantrekkelijkheid van het gebruikmaken van electriciteitsnetten
voor de overdracht van draadomroepsignalen ligt in de grote uitge
breidheid dezer netten, vooral wat betreft het aantal aangesloten per
celen. Zou deze gedachte uitvoerbaar zijn, dan waren alle huisaansluitingen immers van te voren reeds gereed. Proefinstallaties hebben
de uitvoerbaarheid van deze idee aangetoond. Daarbij werd, evenals
in het vorige geval, modulatie op draaggolven (20-50 kHz) toegepast,
echter volgens het éénzijbandsysteem. Er waren dus speciale ontvang
apparaten noodzakelijk, hetgeen mede door commerciële overwegingen
werd ingegeven. Door eenvoudig de steker in een wandcontactdoos
te steken werd zowel de voeding voor het electronisch gedeelte van het
ontvangapparaat verkregen als de ontvangst der draadomroepsignalen.
Uitvoerige metingen hebben echter uitgewezen, dat niet alle electrici
teitsnetten geschikt bleken om als transmissie-orgaan te fungeren.
Terwijl stervormig opgebouwde netten gunstig zijn, veroorzaken ringkabels, spitspunten en overgangen op luchtlijnen zodanig grote spanningsverliezen, dat in vele netten niet overal een voldoend signaalniveau te verkrijgen is. Dit niveau is bovendien zeer onregelmatig naar
plaats en tijd, afhankelijk van belasting- en schakeltoestand. Het aanbren
gen van capacitieve overbruggingen van diverse schakelaars bleek steeds
nodig om tot een goede situatie te komen. Een en ander bracht mede,
dat van de zijde van de beheerders der netten grote bezwaren tegen
medewerking bestonden. Zodoende is het niet tot toepassing van enige
omvang gekomen. Hieraan dient nog te worden toegevoegd dat het
storingsniveau in een electriciteitsnet in vele gevallen onaanvaardbaar
hoge vermogens noodzakelijk zou maken voor het bereiken van goede
signaal-ruisverhouding.
d. Hoogfrequente draadomroep over eigen net
In par. 3 werd aangestipt, dat hoge kosten gemoeid zijn met de
aanleg van een draadomroepnet en hoe deze factor er in Nederland
mede toe heeft geleid, de algemene opzet van een dergelijk net belang
rijk te wijzigen. Een veel ingrijpender vereenvoudiging kan uiteraard
worden bereikt, indien slechts één aderpaar nodig zou zijn. In plaats
van een ruimtelijke scheiding tussen de programma's is dan „frequency-
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division" voor de hand liggend en komt men tot een analogie van de
beide laatstbesproken vormen van draadomroep. Verschuiving van
kosten van net naar apparatuur heeft dan plaats, terwijl de behoefte
aan grondstoffen zeer vermindert. In Engeland is dit de laatste jaren
in practijk gebracht.
Men maakt gebruik van 6 draagfrequenties tussen 60 en 150 kHz,
dus buiten de omroepbanden. Gezien de vrij hoge signaalspanning
(1 è 2 V) kan met een betrekkelijk eenvoudige ontvanger worden vol
staan: een demodulatortrap en twee versterktrappen.
Het net wordt gevormd door een dubbeldraads, gespannen gelei
ding, bestaande uit geïsoleerde draden. De huisaansluitleiding bestaat
uit een platte band van kunststof met twee ingeperste aders. Speciale
maatregelen zijn nodig tegen storingen van buiten en tegen kortsluiting
in de huisaansluiting. Op afstanden van ca 3 km zijn tussenversterkers
nodig.

'O .

VIIL ACOUSTIEK

A
LUCHTTRILLINGEN
1* De wet van Boyle en Gay Lussac
De lucht bestaat in hoofdzaak uit stikstof (ongeveer 80 %) en zuurstof
(ongeveer 20 %). Hoewel een molecuul zeer ingewikkeld is samen
gesteld uit kleinere deeltjes, kunnen we bij onze beschouwing der
luchttrillingen de luchtmoleculen opvatten als gladde harde bolletjes
met een massa van ongeveer 2,5 X io-26 kg. Deze moleculen zijn voort
durend in beweging. Zowel de grootte als de richting der beweging zijn
chaotisch, zonder enige regelmaat, verdeeld. De snelheid is afhankelijk
van de temperatuur; hoe hoger de temperatuur, des te groter de snel
heid. Bevindt zich een hoeveelheid lucht in een afgesloten ruimte, bv.
een glazen vat, dan zullen de moleculen herhaaldelijk niet alleen tegen
elkaar, maar ook tegen de wand van het vat botsen. Daardoor oefent het
gas een druk uit op de wand. Deze druk is afhankelijk van de gemiddelde
snelheid der moleculen, dus van de temperatuur. Wanneer men spreekt
van de druk van een gas, bedoelt men daarmee de kracht per eenheid
van oppervlak, de druk p wordt dus uitgedrukt in newton/m2. De druk
van de atmosfeer is ongeveer io5 N/m2. De massa van een gas per een
heid van volume noemt men de dichtheid q. Deze wordt dus uitge
drukt in kg/m3. Voor de dampkringslucht is q ongeveer 1,3 kg/m3.
Wordt van een hoeveelheid gas bij gelijkblijvende temperatuur het
volume v verkleind, dan wordt de druk p groter. Met goede benadering
geldt dan voor een gas de wet van Boyle: het product van de druk
en het volume blijft constant, mits de temperatuur constant blijft. Indien
de temperatuur T niet constant blijft, wordt, eveneens met goede be
nadering, het verband tussen p, v en T gegeven door de wet van Gay
Lussac (waarin de wet van Boyle tevens ligt opgesloten:
(1)
pv = RT.
Hierin is R een constante, en T de zg. absolute temperatuur, d.i. de
temperatuur gemeten vanaf het absolute nulpunt, d.i. 273 °C beneden
het vriespunt (o °C) en waarbij iedere graad gelijk is aan een graad
Celsius. De temperatuur, hier bedoeld, is uitgedrukt in graden Kelvin
(°K) (zie ook Deel 1, hoofdst. VII).
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Wordt het volume van een hoeveelheid gas veranderd, dan verandert
daarbij de druk, doch ook de temperatuur. Bij vergroting van het volume
daalt de temperatuur; bij verkleining van het volume stijgt de tempe
ratuur. Deze temperatuurverandering verdwijnt echter weer door toeof afvoer van warmte uit of naar de omgeving. Geschiedt de verandering
van het volume zeer langzaam, dan zal het gas tijdens deze volumeverandering practisch dezelfde temperatuur als de omgeving behouden.
We spreken dan van een isothermische toestandsverandering. Is vóór
de verandering de druk p0 en het volume v0 en na de verandering px
en vlt terwijl de temperatuur T0 blijft, dan volgt uit (i):
p0v0 — R T0 = PiVv terwijl de totale massa ook gelijk gebleven is:
0o vo = 0i vj.' Noemen we de toename van de druk, het volume en de
dichtheid resp. Ap, Av en Aq (zodat dus bv. bij een afname van
het volume Av een negatieve grootheid is), dan is bij een isotherme
toestandsverandering
Po Vo =■-- (Po -I- Ap) (v0 + Av),
waaruit volgt
Ap
Av
Ap Av
v0
Po v0
Po

(2)

(3)

Bij een kleine verandering zijn — en — klein, zodat in (3) de term
Po
v0
— — kan worden verwaarloosd en dus
Po v0
Ap
Av
---Po
V0

(4)

Daar de totale massa gelijk gebleven is, is
0o v0 = 0i v1 = (e0 + Ag) (v0 + Av),

(5)

waaruit volgt:
Av
Ap
—^
.
Vo

(6)

0

Men noemt ^ = s wel de condensatie bij deze toestandsverandering.
Dus
Ap
Po

Av
v0

^- = 5.

0o

(7)

Geschiedt de verandering van het volume en de druk zo snel, dat tijdens
deze verandering nog geen warmte-uitwisseling met de omgeving kan
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plaats vinden, dan spreekt men van een adiabatische toestandsverande
ring. Dan is dus niet meer p0 v0 = pi vv doch wordt het verband tussen
p en v gegeven door de wet van Poisson;
Po V0k = Pl Vik.
(8)
P

I
I
il

I

I

I
I1
i
1

1

1

•>

**
i

i

1

i

1
''

I
1
I

^
I

T
V

s

V

Fig. 1. Toestandsvlak voor een bepaald aantal moleculen van een gas. Een
isopiëst is een lijn van constante druk, een isovolume of isochoor een lijn van con
stant volume.
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Voor twee-atomige gassen (dat wil zeggen gassen, waarbij ieder molecuul
uit twee atomen bestaat), zoals zuurstof en stikstof, en dus ook de lucht,
is /c = 1,40. Op dezelfde wijze als boven kan uit (8) worden afgeleid
voor een kleine adiabatische toestandsverandering
Ag
Av
(10)
= s.
kp0
vo
Qo
Uit (1) en (9) volgt nu voor een kleine adiabatische toestandsverandering
AT
Ap
(10)
1 — k) Po'
T“
1o =
Ap

Het verband tussen de veranderingen van p, v en T is in fig. 1 aange
geven, zowel voor een isothermisch als voor een adiabatisch proces.
Onder de elasticiteitsmodulus E van een stof, hetzij vast, vloeibaar of
gasvormig, verstaat men de toename van de uitwendige druk, gedeeld
door de daardoor veroorzaakte relatieve afname van het volume, dus
E=

AP

Av\v..............
Voor een isothermisch proces volgt uit (4) en (n)

(11)

•Eisoth — Po • • *
en voor een adiabatisch proces uit (9) en (n)

(12)

•^adiab = ^ Po* •

(13)

2. Voortplanting van het geluid door de lucht
Zoals reeds vermeld, zijn de luchtmoleculen voortdurend in een chaoti
sche beweging. Brengt een geluidsbron de lucht in trilling, dan wordt
een min of meer regelmatige beweging der luchtmoleculen, door de
geluidsbron veroorzaakt, op de reeds aanwezige chaotische beweging
gesuperponeerd. Onze beschouwingen worden eenvoudiger en over
zichtelijker en blijven toch practisch voldoende nauwkeurige resul
taten geven, indien we de chaotische beweging verwaarlozen. We onder
stellen, dat de luchtmoleculen in de rusttoestand een vaste plaats
innemen en onder invloed van de geluidsbron een trillende beweging om
deze vaste plaats uitvoeren. Voorlopig beschouwen we alleen vlakke
golven, waarbij alle in eenzelfde plat vlak gelegen moleculen gelijktijdig
dezelfde heen- en weergaande beweging uitvoeren in een richting, lood
recht op dit vlak. De voortplanting der geluidsgolven vindt dan plaats
ook in de richting, loodrecht op dit vlak. Men noemt de trillingen dan
longitudinaal, in tegenstelling met bv. de trillingen van een snaar,
waarbij de uitwijking van de verschillende delen van de snaar loodrecht
op de snaar gericht is, terwijl de voortplanting van een trilling geschiedt
in de lengterichting van de snaar. In dit geval noemt men de trilling
transversaal.
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We onderstellen, dat de trilling sinusoïdaal is. De uitwijking van ieder
luchtdeeltje in een bepaald vlak uit zijn evenwichtsstand kunnen we
voorstellen door
u0 = ü cos co t,
(14)
waarbij ü de maximale uitwijking of de amplitude van de trilling is
en co = 2, 71 ff waarbij ƒ de frequentie is in Hz. Deze luchtdeeltjes
botsen bij deze trilling tegen naburige luchtdeeltjes en brengen deze
eveneens in trilling. Op deze wijze ontstaan op regelmatige afstanden
verdichtingen en verdunningen in de lucht en plant de trilling zich
voort. De snelheid, waarmee dit geschiedt, hangt af van de temperatuur
van de lucht. Hoe hoger de temperatuur, des te groter is de voortplan
tingssnelheid c. Deze is de afstand in m, die per sec wordt afgelegd.
De voortplantingssnelheid c is evenredig met de wortel uit de absolute
temperatuur, dus, als men de temperatuur T meet in °C, evenredig met

v

'T

----. Ook is c ervan afhankelijk, of het verdichten en verdunnen
273
der lucht isothermisch of adiabatisch geschiedt. Bij lage frequenties
geschiedt het proces voldoende langzaam om als isothermisch te kun
nen worden beschouwd; bij hoge frequenties is er echter gedurende één
periode niet voldoende tijd voor warmte-uitwisseling met de omgeving
en is het proces practisch adiabatisch. De grens tussen deze twee ge
bieden is niet scherp, doch ligt ongeveer bij 200 Hz. De voortplantings
snelheid is voor beide gevallen (Tin°C)
i-f

cisoth

= 278 ]/

i-l

T
.
— m/sec;

273

(15)

m/sec.
cadiab, — 331 I1/ 1 H——
273
In een punt, dat een afstand x in de voortplantingsrichting verder ligt
dan het punt, waar (14) geldt, voert de lucht dezelfde trilling uit, doch
een tijd p de looptijd, later. In dat punt kan de trilling dus worden
voorgesteld door
= ü cos coit — —
c

(16)

Bij de beschouwing van sinusvormige wisselstromen hebben we opge
merkt, dat cos co t het reële deel is van het complexe getal cos co t + j
sin co t )zie Deel 2, hfdst. II A, 4).
Door cos co t in de formules te vervangen door cos co t + j sin co t,
met de zo verkregen complexe getallen de berekeningen uit te voeren

i

220

VIII.A.2

en van de uitkomst het reële deel te nemen, werden daar verschillende
berekeningen zeer vereenvoudigd. Ditzelfde geldt ook hier voor geluidstrillingen. In plaats van (16) schrijven we dus
u = ü \ cos co

— yj + j sin co ^ — -y-j |.

(17)

We hebben in Deel 2, hfdst. II, A, 3 gezien, dat
dl
dus dat het differentiëren naar de tijd t bij de voorstelling door com
plexe getallen eenvoudig kan worden vervangen door het vermenig
vuldigen met j ft). In Deel 1, hfdst. VI, is aangetoond, dat de snelheid v
van een bewegend lichaam wordt gevonden door de afgelegde weg naar t
te differentiëren. Vervangen we nu dit differentiëren door een vermenig
vuldiging met j co, dan vinden we voor de snelheid van de bewegende
luchtdeeltjes
V = J (OU

(18)

en voor de versnelling
(19)
a = j co v = — co2u.
Nemen we nu hiervan de reële gedeelten, dan volgt uit (17), (18 en (19)

u = ü cos co [ t — —
c

v = + ft) u sin co

M>
K)

(20)

a = — ft)2 ü cos co

We willen nu nagaan, hoe bij deze geluidstrilling de druk en de dicht
heid van de lucht veranderen.
We beschouwen een hoeveelheid lucht, ingesloten tussen twee even
wijdige vlakken ter grootte van de
eenheid van oppervlak, loodrecht
r2
op de richting der beweging, op
een afstand Ax van elkaar (fig. 2).
De massa van de ingesloten lucht
is Qq Ax. Passeert een vlakke ge
luidsgolf, dan wordt dit luchtvo
lume een weinig verplaatst; het
!X1
!x2
linker vlak over een afstand uv
AX
het rechter vlak over een afstand
Fig. 2. Verplaatsing van een hoeveel u2. De massa van de ingesloten
heid lucht als bij een vlakke geluidsgolf. lucht blijft daarbij gelijk, dus de
1
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dichtheid verandert van e0 tot q0 + Aq. De massa, die eerst g0zlxwas,
is nu geworden (@0 4- Aq) {Ax -f (u2 — Ui)}, zodat
Qo dx = (o0 + Ag) {Ax+ (u2 — Ui) }.

(21)

Hieruit volgt
0o (“2 — “1) + Aq Ax + Aq (u2 — ux) = o.

(22)

Daar u2 —
< < Ax (de dichtheid van de lucht verandert in een
geluidsgolf relatief slechts weinig) is met goede benadering
0o («2 — ui) + Aq Ax = o,

(23)

waaruit volgt
Aq

— Ui

00

Ax

Au
Ax'

(24)

u2 — Ui is de toename van de uitwijking u over een afstand Ax en is
door Au voorgesteld. Wordt Ax nu steeds kleiner genomen, waarbij
ook Au kleiner wordt, en gaat men over tot de limiet Ax —>0, dan
vindt men
öu
(25)
[Daar u zowel van de plaats x als van de tijd t afhangt, en hier alleen
wordt beschouwd de verandering van u bij toename van x, is in (25)
niet

doch ^ geschreven.] Uit (20) volgt
co „ .
/
x\
du
5 = — ^ = — — u sin co (t---- -1,
c

(26)

of in complexe vorm
. co — v
J c U — —f
c

s—]

(27)

zoals volgt uit (17) en (18). Hiermee hebben we gevonden, hoe de
dichtheid verandert als functie van de tijd t en van de plaats x.
Deze beschouwingen zijn alleen geldig, als de uitwijkingen van de
moleculen uit hun evenwichtsstand klein zijn ten opzichte van hun
vrije weglengte, de condensatie 5 klein is en de snelheid v der moleculen
klein is ten opzichte van de voortplantingssnelheid c. Voor niet te
sterke geluiden is aan deze voorwaarden wel voldaan (s < io-4), doch
bij zeer sterke luchttrillingen, zoals bv. bij explosies kunnen voorkomen,
moet men volgens een andere, ingewikkelder theorie te werk gaan.
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Pi

Op welke wijze de druk veran
dert in de voortplantingsrichting
kan worden bepaald met de wet van
Newton: kracht = massa X ver
snelling (zie Deel i, hfdst. VI),

P2

K = ma.

AX

Fig. 3. Ondervindt een afgesloten hoe
veelheid lucht links en rechts verschil
lende krachten, dan is de versnelling a
gegeven door
= —ga.

(28)

Beschouwen we weer eenzelfde
luchtvolume als boven (fig. 3)/
waarbij de druk pl en rechts p2 is,
dan is de resulterende naar rechts
gerichte kracht K = px — p2)
de massa is q Ax, zodat
Pi— P2 = (Q'dx)a.

De toename van de druk over de afstand Ax is p2 — Pi — Ap, dus
Ap

2x=~ea-

(29)

Nadert Ax tot nul, dan is dit eveneens het geval met Ap. Het quotiënt
nadert tot de limiet ~ = —

q a.

Daar

q

en q0 in practische gevallen

slechts zeer weinig verschillen, is met voldoende benadering
öp
dx~

(3°)

e°a•

Als de snelheid v sinusoïdaal met de tijd verandert, is a = jcov, dus is
öp
— -£c = JUQoV*

(31)

óp
We noemen ^ het drukverval of de gradiënt van de druk (afgekort
grad p). Dus grad p = —j co q 0 v.
3. Specifieke acoustische impedantie
We stellen
A

X

p = P COS co I f — — \,

(32)

of in complexe vorm
+ j sin co

Hl-

(33)
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Dan is
öp

.CO

-J-p-

(34)

Daara= jcov volgt uit (31) en (34)
— j-cP = —j(OQ0VJ

(35)

dus
4- = öoC.
(36)
v
We hebben hierop overeenkomstige wijze gerekend als bij wisselstroomvraagstukken; de druk p staat hier in de plaats van de spanning,
de snelheid v in de plaats van de stroom. Het quotiënt p/v wordt nu in
analogie de specifieke acoustische impedantie genoemd, en door de
letter z aangeduid. Dus p/v = z, of in complexe vorm
✓S A

A A

P

z.
(37)
v
De specifieke acoustische admittantie is in het hier beschreven geval
van een vlakke geluidsgolf y = —. Voor lucht onder normale atmospherische condities is g0 = 1*223 kg/m3; c = 344 ni/sec; g0c = 421
kg/m2sec. Voor het geval van een vlakke golf is de acoustische impe
dantie reëel [zie (36)]. Het electrische vervangschema is dus als in fig. 4
aangegeven.
Voor een bolvormige geluidsgolf neemt de druk omgekeerd evenredig
met de afstand r tot de geluidsbron af, dus is
A

P=P

I

cos co ^

+ jsin co

j;

(38)
(39)

(De afleiding van deze laatste formule vereist enige kennis der differen
tiaalrekening.) Daar a = jco v volgt uit (31)
en (39);
R = pQc
P
jcoQq v;
(40)

4+iï)~

ï= p

JUQo

j cocr
= Bo c+/«r’

(4ï)

Fig. 4.
Electrisch vervangschema
voor een vlakke geluids
golf: p, druk; v. snelheid.
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Het electrische vervangschema van deze impedantie is de parallel
schakeling van een spoel met een coëfficiënt van zelfinductie L = Q0r
en een weerstand p0 c (fig. 5). Indien cor» c nadert z tot de reële waar
de o0 c en wordt dus gelijk aan de impedantie bij een vlakke golf. Even
als in het electrische geval kan een complete impedantie z worden
voorgesteld als de som van een reëel gedeelte R en een imaginair ge
deelte X. Dus is

Z = R+jX

(42)
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o

0
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Fig. 5. a. Electrisch vervangschema voor een bolvormige geluidsgolf; b. het
impedantiediagram.
4. Energie en intensiteit van het geluid
De analogie tussen geluidsgolven en electrische stromen gaat nog
verder. Bij een vlakke geluidsgolf is de energie, die per secunde door de
eenheid van oppervlak (m2) loodrecht op de voortplantingsrichting
gaat, gelijk aan de kracht p vermenigvuldigd met de door de luchtdeel
tjes per secunde afgelegde weg. Deze weg per secunde is de snelheid v.
De grootheden p en v zijn bij een geluidsgolf veranderlijk. Veranderen
zij sinusvormig met de tijd, dan kunnen we weer evenzo te werk gaan
als bij sinusvormig veranderende wisselstromen. De gemiddelde waarde
van het product p/v, genomen over een gehele periode, noemen we de
intensiteit I van het geluid daar ter plaatse. Dus
R I = Vs p v cos 91 = Va R V2 = »/, j^pP2 (W/m2)
(43)
AA

A

A

Hierbij is (p het faseverschil tussen p en v, R het reële deel en z = ^£ de
V

modulus (absolute waarde) van de specifieke impedantie.
Voor een vlakke geluidsgolf zijn p en v in fase, dus is (p = o en
cos <p = 1 [de impedantie is reëel, zie (36)]. Daarbij is dus
A

I = Va QoC v*

(44)
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Ook in de acoustiek rekent men met effectieve waarden;
P
1 = Peff Vefï COS (p = R veff2 =~2 Pefi2 ♦
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(45)

Voor een vlakke lopende golf is dus
I=Q0c veff2=Peff2/?oC................
(46)
Onder de energiedichtheid D verstaat men de energie, die aanwezig is in
de eenheid van volume. Door een vlak van 1 m2, loodrecht op de voortplantingsrichting van een lopende golf, stroomt per secunde een hoe
veelheid energie I. In 1 sec plant de golf zich voort over een afstand c.
De energie I bevindt zich dan in een volume van 1 X c m3. De energie
dichtheid is dus
D = ^ (W sec/m3)

(47)

In het algemeen is het niet eenvoudig, in een geluidsgolf I en D te
bepalen, daar gewoonlijk zowel p als v van plaats tot plaats zowel in
grootte als in richting verschillen.
5. Straling van het geluid
Een geluidsveld ontstaat door een trillend oppervlak van een geluids
bron. Dit oppervlak wordt in beweging gebracht op mechanische wijze.
De trillende lucht oefent echter ook een kracht uit op het trillende
oppervlak, de zg. reactiekracht. Het oppervlak trilt daardoor op een
enigszins andere wijze dan het onder invloed van de er op werkende
mechanische krachten zou doen indien de omringende lucht afwezig
was, dus in vacuo. In de meeste practische gevallen is de invloed van
de reactie van de trillende lucht op de beweging van het trillende vlak
klein. Indien echter als geluidsbron niet een trillende plaat of een
trillend membraan, maar bv. een trillende luchtkolom dienst doet,
zoals het geval is bij een orgelpijp of een resonator, kan de invloed
van de reactie groot zijn.
We onderstellen nu een bol, waarvan het middelpunt op zijn plaats
blijft, doch de straal sinusvormig met de tijd van lengte verandert,
zodanig, dat de lengteverandering van de straal klein is ten opzichte
van de straal r0 (een zg. „zuchtende bol"). De snelheid aan het opper
vlak van de bol noemen we v0. De specifieke impedantie is aan het
oppervlak van de bol volgens (41)
*0

É?oc
. c
1 — 7----cor0

(48)

het reële deel hiervan noemt men de stralingsweerstand: deze is dus
a..
a':.
15

QoC

R=
1+

(—V
*
\® w

(49)
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De intensiteit op het stralende oppervlak is volgens (43)
✓N

/0 = 1/2i?V = 1/

e0 c

l+(4

/s

(50)

i>o2.

Dit is de energie, die per eenheid van oppervlak door de bol wordt
uitgestraald. De totale energie P, die door de bol wordt uitgestraald, is
deze intensiteit vermenigvuldigd met het oppervlak O (= 4 n r02) van
de bol, dus

P = xh ___v 2 O

(51)

c
Is de straal r0 van de bol klein ten opzichte van de golflengte ?. = -4
/

CO

c

2 71

CO TQ

(ƒ is de frequentie = —), dan is---- >> 1 en gaan (50) en (51)
over in

/o = V.e. '&*)**•*•'

(50a)

po

(51a)

P = 1l’.e
Men noemt
v0O=Q0

......................................... (52)

de sterkte van de geluidsbron; hiermee gaan (50a) en (51a) over in
/s

r _go/2Qo2.
0
8cr02'

(50b)

p = KQof2 Qo2

(51b)

2C

Verschillende geluidsbronnen kunnen met goede benadering als
dergelijke kleine bolstralers worden beschouwd (orgelpijp, hobo,
clarinet).
Bij de kleine bolstralers neemt het uitgestraalde vermogen P sterk af
als de frequentie ƒ lager wordt [zie (51b)]. Dit wordt soms gedeeltelijk
gecompenseerd door het toenemen van de snelheid v, omdat daarbij de
impedantie, die in dit geval kan worden benaderd door z0 = j Q0 co r0
/N
A
[zie (48)], afneemt, zodat Q0 = v0 O toeneemt.
Men noemt een bolstraler wel een monopool, omdat de snelheid van
het trillende oppervlak overal steeds dezelfde richting heeft ten opzichte
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van dit oppervlak (óf overal naar buiten óf overal naar binnen gericht),
in tegenstelling met een dipool, zoals bv. een electrodynamische luid
spreker, waar de snelheden aan vóór- en achterzijde tegengesteld gericht
zijn ten opzichte van het stralende oppervlak (mono = een, di = twee).
6. De schermplaat
AA

We hebben gezien, dat de intensiteit van het geluid is I = 1/2 p v cos (p
[form. (43)] en dat het acoustisch vermogen P, dat door een oppervlak O
gaat, het product is van de intensiteit en het oppervlak, dus P =/O.
p
^
De specifieke acoustische impedantie is z =—, / = 1/2 2 v2 cos V en
A

P = V2 O 2 v2 cos (p, of, als we stellen z = R + jX, is P = 1/2 O P i>2.
Bij een constante snelheid v is dus het vermogen, dat door een bepaald
oppervlak gaat, evenredig met P, het reële deel van de impedantie z.
Om een, zij het zeer vereenvoudigd, beeld te verkrijgen van de door
een normale luidspreker voortgebrachte luchttrillingen beschouwen we
een klein cirkelvormig membraan met een straal a, dat in trilling wordt
gebracht. „Klein" wil hier zeggen: klein ten opzichte van de golf
lengte. Indien dit membraan vrij in de lucht is geplaatst, wordt de lucht
aan beide zijden in trilling gebracht. In ieder punt van de ruimte wordt
de invloed van ieder dezer zijden ondervonden. Het geluidsveld is niet
bolsymmetrisch, doch het sterkst in de as loodrecht op het trillende
membraan. Bovendien is het in sterke mate afhankelijk van de frequen
tie. Uit berekening volgt voor de acoustische impedantie z0 aan het
oppervlak van het membraan
. . ol coa 1
zo = Oo c 1/3 t + J “/» c
~ Po +j*0'
(53)

( )'

We hebben gezien, dat het uitgestraalde acoustische vermogen evenfo) a\A
redig is met het reële deel van z0, dus in dit geval met 1/3 e0 c I
)•
Hieruit volgt, dat de straling voor lage frequenties zeer veel
geringer is dan bij hogere frequenties.
De straling bij lage frequenties kan worden verbeterd door een
schermplaat aan te brengen (fig. 6), waardoor het geluidsveld
in twee delen wordt verdeeld. We krijgen een vereenvoudigd
beeld van de verschijnselen, die dan optreden, als we het membraan vervangen denken door een halve bol, waarvan ieder
deeltje zich met dezelfde snelheid beweegt in de richting van
de straal van de bol (een halve „zuchtende bol", zie onder
5). De straal r0 van deze bol nemen we zo groot, dat het
Fig. 6. Luidsprekermembraan met schermplaat. M. cirkelvor
mig membraan; a. straal van het membraan; S. schermplaat.

s
/
/
\
\
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oppervlak van de halve bol gelijk is aan het eenzijdige oppervlak van het
membraan, dus n ar = 2 n r02, of r0 = 1/2 a V2. Volgens (48) is de
impedantie z0 per eenheid van oppervlak, dus de specifieke impe
dantie van de halve bol
Qo c
*0 =

. c

(48)

1 — j-----J O) r0

en de stralingsweerstand R0 het reële deel hiervan, dus

=

e°S
1 + f-f
Ww

(49)

Een nauwkeuriger berekening leert, dat voor een trillend, vlak mem
braan met een straal a in een oneindig grote schermplaat, R0 en X0 als
functie van de frequentie verlopen zoals fig. 7 aangeeft.
Voor lage frequenties
< < 1 j kan (49) worden vereenvoudigd
tot

*o~<?oc^y,

(54)

zodat het uitgestraalde vermogen voor deze lage frequenties bedraagt

Fig. 7. Het reële deel R0 en het imaginaire deel x0 van de acoustische impedantie Zo
van een vlak membraan met een straal a als functie van de frequentie.
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/N

~7tea^^°2
c

(55)

A

[hierin is Q0 = v O, zie (52)].
Dit vermogen wordt bolsymmetrisch uitgestraald alleen aan de
voorzijde van de schermplaat. De intensiteit I (d.i. het vermogen, dat
door de eenheid van oppervlak stroomt) is op een afstand r dus
I

P
2 7i r2

_ go/2Qo2
2 c r2

(56)

Voor een „zuchtende bol" met dezelfde sterkte Q0, doch zonder scherm
plaat, hebben we gevonden [zie (50b)].
A

r_ g0/2Qo2
8 c r2 *
Door de schermplaat wordt dus de intensiteit in het geluidsveld 4 x zo
groot. Dit komt, omdat in het geval met schermplaat het acoustisch
vermogen slechts over één helft der ruimte wordt verspreid en boven
dien de stralingsweerstand van het bewegende halve bolletje tweemaal
zo groot is als die van een gehele bol.
We hebben hier ondersteld, dat de schermplaat oneindig groot was.
In de practijk zijn de afmetingen natuurlijk beperkt. Voor een goede
werking is het nodig, dat de afmetingen groter zijn dan de golflengte
van de laagste weer te geven toon. Het oppervlak behoort glad en dicht
te zijn en zo stevig, dat het niet meetrilt.
Een uitvoerige berekening leert, dat de verhouding van de intensiteit I
voor een trillend membraan met een straal a zonder schermplaat, in de
as loodrecht op het membraan, en de intensiteit voor ditzelfde mem
braan, doch met schermplaat, op dezelfde afstand en bij dezelfde sterkte
A

Q0 van de geluidsbron, gelijk is aan
2

(tT-

terwijl de uitgestraalde ver-

mogens zich verhouden als Hieruit volgt, dat voor hoge fre
3
quenties het geluidsveld zonder schermplaat sterker is gebundeld dan
met schermplaat.
Verder kan uit deze berekening worden afgeleid, dat, indien een
schermplaat aanwezig is, dè impedantie per eenheid van oppervlak van
het membraan bij benadering kan worden voorgesteld door de parallel
schakeling van een weerstand q0 c en een zelfinductie q0 r0, waarbij r0
de straal is van het vervangende halve bolletje. Om de totale mechani
sche impedantie te vinden, die de mechanische aandrijvende kracht
ondervindt, moet deze impedantie vermenigvuldigd worden met het.
dubbelzijdig oppervlak van het membraan, dus met 2 n a2. Bij een
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luidsprekermembraan, dat electrisch wordt aangedreven, is de totale
impedantie, die de electrische spanningsbron ondervindt, gelijk aan de
elèctrische impedantie van de stilstaande luidsprekerspoel, vermeerderd
met de invloed van deze mechanische impedantie. Deze totale impedan
tie van de trillende luidsprekerspoel wordt in het Engels „motional
impedance” genoemd. De snelheid v van de conus kan worden bepaald
uit de aangelegde spanning en deze „motional impedance". Hieruit kan
dan de intensiteit op de as, op een afstand r, worden gevonden; voor lage
frequenties

< ij

uit form. (56);

voor

hogere frequenties

a < 4^ met goede benadering uit
( M < (o
—
/x

QpCQ*

(57)

4 7z2a2r2'

Deze laatste uitdrukking is echter niet geldig voor punten buiten de as.
In een punt P (fig. 8), zodanig gelegen, dat de verbindingslijn PM een
hoek a maakt met de as MD, zijn de afstanden tot de verschillende
punten van de omtrek van het membraan niet gelijk. De geluidsstraal
PA is 2 a sin a korter dan de geluidsstraal PB (BC = 2 a sin a). Is nu
A
2 a sin a = (n + 1/2) A, dus a = bg sin (n + 1L) —, waarbij n een geheel
“ 2a

getal is, dan komen de trillingen langs deze beide wegen met tegenge
stelde fasen in P aan en werken
elkaar tegen. In al deze richtingen
a met de as treedt dus een geluidsminimum op. (Daar niet alleen de
punten A en B trillen, doch het
gehele membraan, is de berekening
0
van de intensiteit in de verschil“
lende richtingen gecompliceerder.)
Het richteffect is dus voor golf
lengten, kleiner dan 4 a, belangrijk.
Bij hoge frequenties trilt echter
de conus van een luidspreker niet
Fig. 8. Interferentie van geluidstrillin- als één geheel; het is hoofdzakegen, afkomstig van verschillende pun- lijk het middengedeelte, dat trilt,
ten A en B van een trillend membraan terwiji de amplitude voor het buiAB m een punt P buiten de as MD. ten^
klein ^ Daardoor
wordt de waarde van at die in
rekening moet worden gebracht, kleiner en wordt het richteffect minder.
Tevens neemt dan de werkzame massa van de conus af, waardoor de
amplitude van de trilling toeneemt. Voor het met voldoende intensiteit
weergeven van lage tonen is het nodig, de afmetingen van de conus en
van de schermplaat groot te nemen. Daardoor wordt de mechanische
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impedantie vergroot, zodat het mechanisch rendement afneemt. Om
de trillende delen in beweging te brengen is een groter vermogen
nodig, dat door de electrische voedingsbron moet worden geleverd.
7. Straling van meer dan één geluidsbron
In het algemeen moet men, om de geluidsdruk op een bepaalde plaats
te berekenen, de bijdragen van ieder van de geluidsbronnen optellen.
Zijn de frequenties, waarmede de bronnen trillen, gelijk, dan moet dit
vectorieel gebeuren; de loopweg en het v/egverschil gaan dan een grote
rol spelen en een interferentieverschijnsel zal optreden. Ook de reactie
op een bron zelf wordt nu niet zo eenvoudig; is de afstand tussen de
bronnen groot, dan kan de wederzijdse belasting wel verwaarloosd
worden en stralen de bronnen, alsof zij alleen aanwezig waren. In het
geluidsveld bevindt zich echter steeds een gebied, waar de bijdragen
van ieder der bronnen vergelijkbaar groot zijn en treden maxima en
minima in de geluidsdruk op.
Plaatst men bronnen dicht bij elkaar (ten opzichte van de golflengte
van het geluid), dan is de wederzijdse reactie belangrijk; het interferen
tieverschijnsel in het geluidsveld geeft aanleiding tot een uitgesproken
richtwerking.
Een practische toepassing hiervan is de luidsprekerzuil. In principe
is dit een aantal (bv. 4) bronnen op één lijn geplaatst, waarbij de „lijn1'
meestal verticaal wordt genomen; alle luidsprekers worden in fase
aangedreven (zie fig. 9).
We zullen eerst het stralingsveld beschouwen.
Op grote afstand langs de hoofdas van de zuil zijn alle bijdragen

cp

O
0
ö

hoofdas

Fig. 9. Luidsprekerzuil met 8 luidsprekers.
in fase, zodat de geluidsdruk daar hoog wordt. Dicht bij de zuil op de
hoofdas is dit niet geheel meer waar, zodat de geluidsdruk niet zo sterk
toeneemt als voor een enkelvoudige bron. Voor punten buiten de hoofd
as zullen ook op grote afstand de geluidsdrukbijdragen niet in fase
zijn; als sin (p = A/I treedt zelfs volledige uitdoving op.
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Men neemt nu l > X voor het belangrijke audiofrequente gebied,
zodat een goede bundeling optreedt op de hoofdas (bv. / = 1,5 & 2 m).
Men kan berekenen, dat de verbetering op de as voor de geluidsdruk
ten opzichtejvan een enkelvoudige bron met dezelfde sterkte Q gelijk is
aan 2,4
ƒ (/ in m, ƒ in kHz).
Meestal bevinden de oren van de toehoorders zich op gelijke hoogte,
zodat deze bundeling niet nadelig is. Deze „verbetering" zou voor hoge
frequenties een relatief te sterk geluid geven; hier helpt echter vaak de
A

Fig. 10. Luidsprekerzuil met 4 luidsprekers. De straling is in hoofdzaak vrijwel
horizontaal. In het horizontale vlak is het stralingsdiagram achtvormig.

1-

r
•*
• ^

1-

acoustisch
filter

T

o

i«s

'V ••

I %V t
I
s>x-

■5*

x

1',

A
Fig. 11. Luidsprekerzuil, aan de achterzijde voorzien van een acoustisch filter.
De straling is in hoofdzaak vrijwel horizontaal. In het horizontale vlak is het
stralingsdiagram cardioïdevormig.
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kleine onderlinge ongelijkheid van de gebruikte luidsprekers. Boven
dien kan men voor de bronnen in het midden luidsprekers nemen, die
de hoge frequenties goed weergeven en voor de buitenste luidsprekers
met gemiddelde weergavekwaliteit (dan wordt / korter voor hogere /);
ook kleine neigingen in de stand werken hier gunstig.
Voor lage frequenties wordt de reactie op de bronnen belangrijk.
Globaal kan men zeggen, dat de geluidsdruk, werkend op een membraan
vermenigvuldigd wordt met het aantal bronnen, dat men kiest; dit
geldt natuurlijk alleen zolang de golflengte groot is ten opzichte van de
zuillengte /. Voor het gebied der lage tonen zien we dus een vergroting
van de stralingsweerstand per bron, dus ook voor alle tezamen. In wer
kelijkheid zal nog de snelheid van het membraan wat afnemen door de
grotere acoustische belasting, en de reactiekracht weer verminderen.
Met een kleinere snelheidsamplitude kan men echter toch een grotere
straling verkrijgen, hetgeen ook gunstig werkt op de disproportie
(niet-lineaire vervorming).
In het horizontale vlak is de richtwerking gelijk aan die van één bron.
Het stralingsdiagram kan achtvormig zijn (kleine zuilbreedte en naar
achteren geopend); ook kan men een cardioïde-vorm verkrijgen, door
een acoustisch filter aan de achterzijde aan te brengen (zie fig. 10 en 11).
Voor geluidsversterking in zalen zijn deze lijnvormige bronnen zeer
geschikt; men kan deze centraal aanbrengen, zonder kans op acoustische
terugkoppeling en met een gunstig verdeeld verzorgingsgebied.
8. Hoorns
We hebben gezien, dat bij een luidspreker met schermplaat de inten
siteit van het uitgestraalde geluid bij lage frequenties sterk afneemt. Met
behulp van een hoorn kan echter de weergave der lage frequenties
worden verbeterd. Het nauwe einde van de hoorn wordt afgesloten
met een betrekkelijk klein membraan, waarvan de massa dus klein is.
De doorsnede van de hoorn neemt naar het uiteinde geleidelijk toe,
zodat er in de hoorn en bij de overgang naarde vrije ruimte vrijwel geen
reflecties optreden. Hiervoor is het nodig, dat de hoorn niet te snel
verwijdt en dat de eindopening groter is dan de grootste golflengte, die
moet worden weergegeven. Door deze laatste omstandigheid treedt een
sterk richteffect op. Dit wordt niet bepaald door de openingshoek van
de hoorn, doch door de afmetingen van de eindopening in verband met
de golflengte. Voor het richteffect geldt hetzelfde, wat naar aanleiding
van fig. 8 is medegedeeld.
Indien er geen reflecties optreden, kunnen de geluidsgolven in de
hoorn als vlakke, lopende golven worden beschouwd. Het vermogen,
dat door een doorsnede loodrecht op de as gaat, is overal hetzelfde. De
intensiteit is evenredig met p2 of v2 (voor vlakke lopende golven zijn
p en v in fase). We beschouwen nu twee eenvoudige typen hoorns, nl.
de conische en de exponentiële. Hiervoor zijn de berekeningen vrij
eenvoudig.
A

A
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a. De conische hoorn
Het oppervlak O van een dwarsdoorsnede (zie fig. 12) is
0=

0„
*02

2
X“.

(58)

0„ stellen we voor door Q en heet de ruimtelijke openings
De constante —|
mis
hoek van de hoorn. (Het oppervlak van een bol met straal r is 47c r2;

*0

I

Oo

O

Fig. 12. Doorsnede van
een conische hoorn.

voor een bol is Q = 4 tc; voor een hoorn is dus Q < 2 tc.) Het product
p20 is voor iedere doorsnede gelijk, dus p is omgekeerd evenredig
met x. Trilt het oppervlak O0 met een hoekfrequentie co, dan is dus
A
x
p = — cos \t----c

dus in complexe vorm
A

*=T

COS co \ t —

waarvoor we korter kunnen schrijven
A /»(*—7-)
p=— e
'
c' , ....................
x

(59)

waarbij >4 een constante is. Volgens form. (30) is
óp

........

(60)

terwijl uit (59) volgt
óp
<5x

+'“)

(61)
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Uit (59)» (60) en (61) volgt nu de impedantie z = •=- per oppervlakte v
eenheid:
1

Z = QqC

(62)

. c
I —J—

O) X

De stralingsweerstand R is het reële deel hiervan, nl.
QoC

R=
1 +

£)■'

(63)

Deze formule komt geheel overeen met form. (49) voor een bolvormige
geluidsgolf, als we r0 vervangen door x.
We vergelijken nu het stralingsveld van de hoorn met dat van een bol
met een straal r0. De sterkte van beide geluidsbronnen onderstellen we
gelijk. De straal r0 van de bol nemen we zo groot, dat het oppervlak van
de bol gelijk is aan het oppervlak O0 van het membraan van de hoorns,
dus
4 Tc r02 = O0.
De vermogens, door beide geluidsbronnen uitgestraald, verhouden
zich als de stralingsweerstanden per eenheid van oppervlak. Noemen
we het vermogen, uitgestraald door de bol, Pb en het vermogen, uitge
straald door de conische hoorn, Pc, dan is
Pc

1 +(V°r0
—

2

2 •

(64)

V»*o
Voor ’n kleine keelopening (kleine O0) en niet te kleine openingshoek Q
c
van de hoorn is voor het gehele acoustische frequentiegebied yy > > 1
c
en---- >> 1, dus is met goede benadering
(oxo
Pc
Pb

"(f-

(65)

Daar O0 = Q x02 = 4 tc r02, is dus
Q *

(66)

De hoorn geeft dus een versterking van het geluid van ^ maal. Een

236 VIII.A.8
schermplaat gaf een versterking van 4 maal; de versterking, die met een
hoorn wordt verkregen, kan veel groter zijn. Bovendien is het richteffect van een hoorn veel groter, zodat de intensiteit op de as ook hier
door nog groter wordt.
b. De exponentiële hoorn
Met een exponentiële hoorn (fig. 13) wordt bedoeld een hoorn, waar
van de dwarsdoorsnede O wordt gegeven door
o = O0e —,
*0

(67)

De constante x0 bepaalt de „uitloop” van de hoorn.
Het is de afstand tussen twee doorsneden, waarvan de verhouding der
stralen e is. Het oppervlak ter plaatse x = o is O0. De overeenkomstige
berekeningen als bij de conische hoorn gegeven, zijn wat ingewikkelder.
Men kan afleiden, dat de voortplantingssnelheid in de hoorn iets groter
is dan in de vrije ruimte en dat deze afhangt van de frequentie. De
impedantie per eenheid van oppervlak is ter plaatse x voor een lange
hoorn met een wijde opening
Z — Qq c

(68)

Xq\'

00_

Fig. 13. Doorsnede van een exponentiële hoorn.
We zien hieruit, dat de .stralingsweerstand (het reële deel van z) nul
wordt als

c

= 1. Voor frequenties, lager dan co = —, vindt geen

*0
(o xo
straling plaats, daar z dan zuiver imaginair is. Voor frequenties boven
deze grensfrequentie neemt de straling vrij snel toe tot q0 c. In fig. 14
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is de stralingsweerstand voorgesteld voor een conische en een exponen
tiële hoorn. Wegens het snelle toenemen van de stralingsweerstand
boven de grensfrequentie kan in vele gevallen een exponentiële hoorn
de voorkeur verdienen boven een conische, mits x0 zo groot is, dat de
grensfrequentie laag genoeg ligt.
1.0

0.5

0

2

3

4

5

6

relatieve /req
Fig. 14. De stralingsweerstand als functie van de fre
quentie voor een conische en een exponentiële hoorn.

B
MUZIEKINSTRUMENTEN
De muziekinstrumenten kunnen we onderscheiden in blaasinstrumenten
(orgel, fluit, clarinet, hobo, trompet enz.), strijkinstrumenten (bv. viool)
en slaginstrumenten (bv. piano, trom, bekkens, klok, stemvork). De
toestellen, die de laatste tientallen jaren zijn ontstaan en met electronische hulpmiddelen muziek (of wat daarvoor moet doorgaan) laten
horen, zoals de omroepontvanger, het Hammondorgel (dat geen orgel is
en deze naam niet verdient) en de electrische guitaar, laten we buiten
beschouwing. Bij de muziekinstrumenten wordt een luchtkolom (bij de
blaasinstrumenten), een snaar (bij de strijkinstrumenten en bij de piano)
of een plaat, een membraan of een staaf (bij de overige slaginstrumenten)
in trilling gebracht. Deze trilling wordt aan de omringende lucht mede
gedeeld en bereikt ten slotte ons oor. Een trillende snaar is echter niet
zonder meer in staat, voldoende geluidsvermogen aan de lucht mede te
delen. Daarom zijn de piano en de viool voorzien van een klankbodem,
die door de snaar in trilling wordt gebracht en als geluidsstraler dienst
doet. Alleen als de afmetingen van de geluidsstraler minstens van
dezelfde grootte-orde zijn als de golflengte van het geluid in de lucht,
vindt voldoende overdracht van geluidsvermogen plaats.
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Fig. 15. Orgelpijpen, a. open labiaalpijp; b. gesloten labiaalpijp; c. tongpijp.
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1. De blaasinstrumenten
Bij de blaasinstrumenten wordt een luchtkolom in trilling gebracht.
We denken ons eenvoudigheidshalve een orgelpijp, bestaande uit een
rechte, overal even wijde buis en een conische voet (fig. 15). In de voet
wordt lucht toegelaten onder een druk van ongeveer 10 cm water (dus
slechts ongeveer ^atmosfeer overdruk). Deze lucht strijkt langs de lip
(fig. 15a en b) of de tong (fig. 15 c) en brengt deze in trilling, waardoor
ook de lucht in de pijp in trilling wordt gebracht. De pijp is aan het
andere einde open (fig. 15a en c) of gesloten (fig. 15b). Het trillingsverschijnsel in de pijp vertoont grote overeenkomst met de electrische
trilling bij een Lecher-leiding (zie Deel 2, hfdst. III.D.3). De druk in de
orgelpijp komt overeen met de spanning aan de Lecher-leiding; de
snelheid van de luchtdeeltjes komt overeen met de electrische stroom.
De open orgelpijp komt overeen met een aan het eind kortgesloten
Lecher-leiding; de gesloten orgelpijp met een open Lecher-leiding.
In de pijp treden staande golven op; de druk vertoont aan een open
einde een minimum (een knoop) en aan een gesloten einde een maximum
(een buik); de snelheid vertoont aan een open einde een maximum (een
buik) en is aan een gesloten einde nul (een knoop). Hieruit volgt, dat de
golflengte bij de grondtoon van een open pijp tweemaal de lengte van
de pijp is, en van een gesloten pijp viermaal de lengte van de pijp. Voor
dezelfde toon is een gesloten pijp dus half zo lang als een open pijp.
(Geheel nauwkeurig is dit niet; de open pijpen zijn ongeveer anderhalf

li

/!

b
Fig. 16. Verschillende trillingswijzen van de lucht in een orgelpijp, a. open pijp,
met aanduiding van de ie, 2e en 3e harmonische; aan het uiteinde treedt steeds
een snelheidsbuik op; b. gesloten pijp, met aanduiding van de ie, 3e en 5e har
monische; aan het open ondereinde treedt steeds een snelheidsbuik op, aan het
gesloten boveneinde een snelheidsknoop.
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maal de diameter korter.) Deze resultaten kunnen worden afgeleid
geheel op dezelfde wijze als bij een Lecher-leiding.
De trillende deeltjes bewegen zich in de lengterichting van de pijp,
dat is in de richting, waarin het geluid zich voortplant. Een dergelijke
trilling wordt een longitudinale trilling genoemd.
Behalve de grondtoon kunnen ook de boventonen worden voort
gebracht, waarbij het aantal knopen en buiken in de pijp groter is. Bij
een open pijp kunnen alle hogere harmonischen voorkomen; bij een
gesloten pijp alleen de oneven harmonischen, zoals fig. 16 aanduidt.
Wordt een pijp zacht aangeblazen, dan ontstaat de grondtoon met de
boventonen. De verhouding van de intensiteiten der verschillende
boventonen hangt af van de vorm en de constructie van de pijp. In het
algemeen zijn bij een nauwe pijp de boventonen relatief sterker dan bij
een wijde. Het is de kunst van de orgelbouwer, iedere pijp het gewenste
karakter te geven door het optreden van bepaalde boventonen te ver
hinderen en dat van andere te bevorderen. Wordt de druk van de lucht,
die in de voet van de pijp wordt toegelaten, hoog, dan worden de
boventonen sterker en kan zelfs de oorspronkelijke grondtoon ver
dwijnen, zodat een toon wordt voortgebracht, die een octaaf of meer
hoger klinkt.
Bij de houten blaasinstrumenten (fluit, clarinet, hobo) worden de
knopen en buiken van de trillende luchtkolom beïnvloed door de gaten
in het instrument met de vingers of met kleppen te sluiten of te openen.
Daardoor wordt de golflengte en dus de toonshoogte beïnvloed. Bij
de koperen blaasinstrumenten wordt de lengte van de trillende lucht
kolom gevarieerd door met pistons gedeelten van de „opgevouwen"
pijp bij of af te schakelen of door een gedeelte in of uit te schuiven. De
lippen van de speler vervullen dezelfde taak als de lippen van de orgel
pijp. De clarinet en de hobo bezitten een tong, van riet vervaardigd,
die kan worden vergeleken met de tong van de orgelpijp van fig. 15c.
2. De strijkinstrumenten
De strijkinstrumenten bezitten een aantal snaren, die over een kam
op een kast zijn gespannen (fig. 17). De snaren worden door een met
hars bestreken strijkstok in trilling gebracht. Door dit strijken ontvangt
de sn^ar een groot aantal schokjes, waardoor de snaar gaat trillen met
zijn eigen frequentie. Deze frequentie is omgekeerd evenredig met de
lengte en hangt af van de spanning, het materiaal en de dikte van de
snaar. De trillende delen van de snaar bewegen zich loodrecht op de
richting van de snaar. Een dergelijke trilling wordt een transversale
trilling genoemd.
Een snaar bezit een oneindig aantal eigen frequenties. De grondtoon
wordt voortgebracht, als er slechts één buik optreedt; het aantal buiken
kan echter willekeurig groot zijn (fig. 18). Wordt een snaar aangestre
ken, dan treedt in het algemeen een ingewikkelde trillingswijze op, die
de som is van de grondtrilling en een groot aantal hogere harmonischen.
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De trillende snaar kan de omringende lucht slechts weinig in bewe
ging brengen. Daarom wordt de trilling van de snaar door de kam over
gebracht op de kast, waarvan de afmetingen niet klein zijn ten opzichte
van de golflengte van het geluid in de lucht. Hoe lager de tonen zijn,
die het instrument moet kunnen voortbrengen, des te groter is de kast.
Daarom is een cello groter dan een viool en een contrabas nog groter.
krul
schroeven
kielhoutje

hals

a

b

c

d

f- gaten

staartstuk

6

D

A

E

Fig. 17. Viool.

Fig. 18. De eenvoudigste
trillingswijzen van een
snaar: a. grondtoon (= ie
harmonische); b, c, d. 2e,
3e en 4e harmonische.

3. De slaginstrumenten
Bij de piano worden de snaren in trilling gebracht door een met vilt
beklede hamer, die door een toets van het klavier in beweging wordt
gebracht. Hier is de trilling niet periodiek en worden behalve de
grondtoon ook hogere harmonischen voortgebracht, doch in geringer
16
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aantal en met kleinere amplitude ten opzichte van de grondtoon dan bij
de viool. De trillingen van de snaar worden overgebracht op een dunne
houten plaat, de klankbodem, die de trillingen aan de lucht meedeelt.
De stemvork is een gebogen stalen staaf, die door aanslaan in
trilling wordt gebracht. De frequentie van de trilling is zeer constant.
Daarom is de stemvork algemeen in gebruik als standaard voor een
bepaalde toonshoogte, nl. a1, onlangs vastge
steld op 440 Hz, doch vroeger werd hiervoor
435 Hz genomen. De toonshoogte is afhanke
lijk van de afmetingen en van het materiaal,
waarvan de stemvork is vervaardigd. De
wijze, waarop de stemvork trilt, is in fig. 19
aangeduid. De trilling van de onderzijde wordt
bv. op het blad van een tafel overgebracht en
daardoor aan de lucht medegedeeld.
Bij het aanslaan ontstaat een trilling, die uit
vele
enkelvoudige trillingen bestaat. De demping
1
voor de componenten met hoge frequenties is
1
groot, zodat spoedig na het aanslaan practisch
1
alleen de sinusoïdale grondtoon is overgebleven.
1
ï
Een trillende staaf bezit vele eigen frequenties.
t
De plaatsen, waar de knopen en buiken op
Fig. 19. Trillingswijze treden, hangen af van de frequentie. Wordt de
van een stemvork.
staaf ondersteund in punten, waar bij een be
paalde frequentie buiken optreden, dan zal de
trilling met deze frequentie niet ontstaan, terwijl die componenten,
waarbij op deze plaatsen knopen optreden, wel zullen worden ge
hoord. Van dit verschijnsel wordt gebruik gemaakt bv. bij de
xylofoon.
Tot de slaginstrumenten kan men ook de klokken rekenen. De trillingswijze van een klok is zeer ingewikkeld. De verschillende sinus
oïdale componenten, waarin een klokketoon kan worden ontleed, zijn
niet harmonisch gelegen, dat wil zeggen de verschillende frequenties
van deze componenten zijn niet alle een geheel veelvoud van de frequen
tie van een grondtoon.

k

4. Toonomvang en acoustisch vermogen der verschillende
instrumenten
We hebben gezien, dat vrijwel alle door een muziekinstrument voort
gebrachte tonen bestaan uit een grondtoon en harmonisch gelegen
boventonen.
Het menselijk oor is in staat, tonen met een frequentie tussen onge
veer 60 en 16 000 Hz waar te nemen. Het heeft dus geen zin, muziek
instrumenten te vervaardigen, waarbij grondtonen boven 16 000 Hz
liggen. Het frequentiegebied der grondtonen is voor de verschillende
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Fig. 20. Het frequentiegebied der grondtonen van verschillende muziekinstru
menten. De meeste instrumenten brengen waarneembare boventonen voort tot
boven de gehoorgrens (ongeveer 16 000 Hz).
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instrumenten verschillend. Fig. 20
geeft hiervan een overzicht.
Het uitgestraalde acoustische
vermogen loopt voor de verschil
lende instrumenten ook sterk uit
een. Neemt men in aanmerking,
dat de meeste instrumenten hard
en zacht kunnen worden bespeeld,
dan worden de verschillen nog
groter.
Tabel I geeft voor enige instru
menten het maximale vermogen.

Tabel I
Geluidsbron
Vermogen (W)
Orkest van 75 man
70
Grote trom
25
Pijporgel
13
Bekkens
10
6
Trombone
Piano
0,4
0,16
Contrabas
0,06
Fluit
Hoorn
0,05
10 5
Gemiddelde spreekstem
io“9
Fluisterstem

5. Toonschalen
Indien van twee tegelijk klinkende tonen de frequentie van de ene
precies tweemaal die van de andere is, ontstaat de meest zuivere
samenklank. Het interval heet dan een octaaf. Het interval tussen twee
willekeurige tonen hangt af van de verhouding der frequenties, niet van
de absolute grootte der frequenties, dit is de toonshoogte. Bij een ver
houding der frequenties, die door kleine gehele getallen kan worden
uitgedrukt, dus

-, - enz., is de samenklank goed; de tonen smelten
123
als het ware samen. Pythagoras (ongeveer 500 v. Chr.) heeft het octaaf
in intervallen verdeeld volgens tabel II.
Tabel JJ
Namen der tonen

c

d

e

f

g

a

b

Verhouding der
frequenties

1

9
8

8£
64

4
3

3
2

27
16

243
128

c

Hierbij treden 5 hele tonen op: c-d, d-e, f-g, g-a, a-b, en twee halve
tonen: e-f en b-c. Bij alle hele tonen is de verhouding der frequenties
bij de beide halve tonen is deze —. De „halve" tonen zijn een weinig
243
< % In deze toonschaal
kleiner dan de helft van de „hele" tonen:
\243/
8
zijn alle gelijknamige intervallen even groot. In de oudheid en gedurende
de middeleeuwen is deze toonschaal steeds gebruikt, althans in Europa.
In die tijd was de muziek in hoofdzaak eenstemmig, zowel vocaal als
instrumentaal, terwijl van de zg. toevallige verhogingen en verlagingen
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met een halve toon (kruisen en mollen) slechts een zeer spaarzaam
gebruik werd gemaakt. Voor deze muziek was de toonschaal van
Pythagoras uitstekend geschikt. Toen de meerstemmige muziek zich
later geleidelijk ontwikkelde, en de behoefte ontstond tot transponeren
(het hoger of lager uitvoeren van een muziekstuk) bleek de toonschaal
volgens Pythagoras niet ideaal. Zo was bv. in de samenklank (drieklank)
c-e-g de e te hoog om aangenaam te klinken. Toen is een toonschaal
ontstaan, die door Zarlino (ca 1550) is gepropageerd, waarbij de ver
houdingsgetallen door breuken met kleinere teller en noemer worden
aangegeven, volgens tabel III. Deze toonschaal wordt de diatonische
genoemd.
Tabel III
Namen der tonen

c

d

Verhouding der
frequenties

1

9
5
4
3
5
15
843268

e

f

a

g

b

c
2

De drieklanken, bv. c-e-g-, klinken „zuiverder" dan bij de toonschaal
volgens Pythagoras. In deze toonschaal zijn echter de hele tonen niet
alle onderling gelijk, hetgeen vooral bij vocale muziek een groot bezwaar
is. Het transponeren geeft nog grotere moeilijkheden dan de toonschaal
volgens Pythagoras en is slechts in zeer beperkte mate mogelijk.
Deze toonschaal voldeed dan ook niet en is spoedig geheel verlaten.
De oplossing van de moeilijkheden werd verkregen door de evenredige
toonschaal, die vooral onder invloed van Werckmeister (1691) algemeen
ingang vond en waardoor het grootste muzikale genie aller tijden,
Johann Sebastian Bach (1685—1750), in staat was, met „Das wohltemperierte Klavier" voor het eerst muziek te schrijven in alle verschillende
toonaarden. Sinsdien is deze toonschaal de enig gebruikelijke. Hierbij
is het octaaf verdeeld in 12 evengrote intervallen, zodat bij een halve
toon de verhouding der frequenties j/2 is en bij een hele toon y 2.
Tabel IV geeft de verhouding der frequenties aan. Deze toonschaal
wordt de evenredige of de getempereerde genoemd.
1

Tabel IV
Namen der
tonen
Verhouding
der frequenties

d

c
12

e
l2/

f

g

a

b

,2/

nr

n'

12/

c

I J/ 22 J/ 24 J/ 25 y 27 y 29 y 2U 2
iiii
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I Pythagoreïsch ^
II diatonisch ^
m getempereerd 1
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Fig. 21. Verdeling van het octaaf bij verschillende toonschalen; volgens Pythagoras (tabel II); volgens Zarlino (tabel III) en volgens de evenredige (getempereerde) stemming (tabel IV).
Fig. 21 geeft de ligging der tonen aan voor de drie genoemde
toonschalen.
In theoretische beschouwingen wordt nog wel eens uitgegaan van de
toonschaal volgens tabel III. Het moge een interessant rekenkundig
spel zijn, hierop voort te bouwen, doch met muziek heeft dit weinig te
maken. Dat theoretische natuurkundigen deze toonschaal soms prefe
reren, is misschien onder invloed van H. von Helmholtz, die met zijn
in 1862 verschenen werk „Die Lehre von den Tonempfindungen” baan
brekend werk verrichtte, en deze toonschaal als de meest juiste sugge
reerde. Doch de laatste zinsnede uit dit boek wordt wel eens vergeten.
Na enige beschouwingen op zuiver muzikaal gebied wordt als volgt
besloten: „So lockend aber auch das Ziel sein moge, ziehe ich es doch vor,
diese Untersuchungen, in denen ich mich zu sehr als Dilettant fühlen
würde, anderen zu überlassen, und selbst auf dem Boden der Naturforschung, an den ich gewöhnt bin, stehen zu bleiben.”

c
HET GEHOOR
1. Samenstelling van het oor
De samenstelling van het menselijk oor is in fig. 22 aangegeven. De
luchttrillingen bereiken de oorschelp A en worden door de uitwendige
gehoorgang B geleid naar het trommelvlies C, dat deze uitwendige ge
hoorgang geheel afsluit. Het trommelvlies geraakt in trilling. De tril
lingen worden door de drie gehoorbeentjes hamer (D), aambeeld (E) en
stijgbeugel (F) overgebracht naar een met vocht gevulde ruimte, labyrinth
genaamd, omgeven door het harde rotsbeen. Het labyrinth bestaat uit
de voorhof G, de halfcirkelvormige kanalen H en het slakkenhuis I. De
stijgbeugel bedekt het ovale venster J; een weinig lager bevindt zich het
ronde venster K, afgesloten door een vlies, dat bij de geluidstrillingen
kan uitwijken. De ruimte, waarin zich het inwendige gehoororgaan
bevindt, is door de buis van Eustachius L verbonden met de keelholte,
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waardoor de druk aan weerszijden van het trommelvlies dezelfde blijft.
In het slakkenhuis bevindt zich het basilair membraan N, waar de ver
takkingen van de gehoorzenuw M eindigen en de mechanische geluidstrillingen worden omgezet in zenuwprikkels, die door de gehoorzenuw
naar de hersenen worden overgebracht. Het voorste gedeelte van het
basilair membraan is gevoelig voor de hoge, het achterste gedeelte
voor de lage tonen; een prikkel in een bepaalde zenuwvezel correspon
deert met een bepaalde toonshoogte.
De gehoorbeentjes dienen niet alleen voor het geleiden van de geluidstrillingen, maar bovendien voor het aanpassen van de acoustische
impedantie van het uitwendige en het inwendige oor, en voor het
comprimeren van grote verschillen in de amplitude der trillingen.
Bij frequenties beneden ongeveer 800 Hz trilt het trommelvlies in
enkelvoudige vorm; de uitwijking is onafhankelijk van de frequentie,
en evenredig met de druk. De resonantiefrequentie van het trommelvlies
is ongeveer 800 Hz; zijn specifieke impedantie is bij deze frequentie
vrijwel gelijk aan die van de lucht. Het vlies werkt dan als een ideale
ontvanger, omdat in dat geval geen reflectie van het geluid optreedt.
Bij hogere frequenties wordt de trillingsvorm ingewikkelder.

Fig. 22. Het menselijk oor. A. oorschelp; B. uitwendige gehoorgang; C. trom
melvlies; D. hamer; E. aambeeld; F. stijgbeugel; G. voorhof; H. halfcirkel
vormige kanalen; I. slakkenhuis; J. ovale venster; K. ronde venster; L. buis van
Eustachius; M. gehoorzenuw; N. basilair membraan.
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2. De geluidsintensiteit en de luidheid
Onder de geluidsintensiteit in de lucht verstaat men het aantal watt,
dat door i m2 stroomt. Als nulniveau wordt hierbij aangenomen
io~12 W/m2. Bij deze geluidsintensiteit is een toon van 1000 Hz door een
normaal oor nog juist waarneembaar. Het is gebruikelijk, de geluids
intensiteit uit te drukken in dB boven het nulniveau. De sterkte-indruk,
die we van een enkelvoudige toon verkrijgen, en die we de luidheid.
noemen, is gebleken niet evenredig te zijn met de intensiteit, maar bij
benadering met de logarithme van de intensiteit. De luidheid, waarmee
we een toon horen, wordt uitgedrukt in phon. Het aantal phon van een
toon van 1000 Hz stellen we gelijk aan het aantal dB van de intensiteit
boven het nulniveau. Bij gelijke intensiteit van twee tonen met verschil
lende frequentie is de luidheid niet dezelfde, zodat de gelijkheid van het
aantal dB van de intensiteit en het aantal phon van de luidheid alleen
geldt voor 1000 Hz. In fig. 23 zijn lijnen getrokken van gelijke luidheid,
zoals gegeven door Fletcher. Deze krommen geven het gemiddelde
resultaat van vele experimenten en gelden voor een normaal oor. We
zien, dat voor een toon van 100 Hz een veel grotere geluidsintensiteit
nodig is dan voor een toon van 1000 Hz om de indruk te geven van
gelijke sterkte. De op deze eenvoudige wijze ingevoerde phonschaal is
slechts een ruwe benadering voor de indruk, die een toon op ons oor
maakt. Uit onderzoekingen van Fletcher en Munson is gebleken, dat
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Fig. 23. Lijnen van gelijke luidheid volgens Fletcher.
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het verband tussen de op de boven
aangegeven wijze gedefinieerde
luidheid in phon en de sterkteindruk, die we krijgen, ongeveer
wordt aangegeven door fig. 24. De
stap van o tot 20 phon maakt een
veel grotere indruk dan bv. de stap
van 60 tot 80 phon.
Voeren we de intensiteit van het
geluid op, dan wordt een punt
bereikt, waarbij een pijngevoel ont
staat. De pijngrens is, als functie
van de frequentie, geen lijn van
constante intensiteit, maar van een
constante luidheid van ongeveer
140 phon. Van de practisch bruik
bare tonen moet de frequentie lig
gen tussen ongeveer 16 en 16000
Hz en de luidheid tussen de drem
pel van o phon en de pijngrens van
140 phon. Het gebied tussen deze
grenzen (fig. 25) noemen we het
gehoorvlak.
We hebben hier enkelvoudige
tonen op het oog gehad. Voor

luidheid (phon)

Fig. 24.
De sterkte van de geluidsdruk als
functie van de luidheid volgens fig. 23.
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Fig. 25. Het gehoorvlak, begrensd door de gehoordrempel en de pijngrens.
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samengestelde tonen, nl. tonen, die talrijke of vrij sterke hogere harmonischen bevatten, of een samenklank van verschillende instrumenten,
is het probleem van de luidheid ingewikkelder. Zo zal de sterkte-indruk,
teweeggebracht door enige gelijktijdig voortgebrachte tonen, in het
algemeen sterker zijn dan de som van de sterkte-indrukken der afzon
derlijke verschillende tonen, in phon uitgedrukt.
3. Het juist waarnemen van de toonshoogte en van de
verschillen in toonshoogte
Slechts betrekkelijk weinig mensen bezitten een zg. absoluut gehoor,
dat wil zeggen, dat ze de hoogte van een toon nauwkeurig kunnen her
kennen. Deze vaardigheid wordt alleen verkregen door oefening van de
prille jeugd af. Het ontbreken van een absoluut gehoor kan enigszins
worden vergeleken met kleurenblindheid. In het herkennen en benoe
men van kleuren is ieder van de vroegste jeugd af geoefend; slechts
betrekkelijk weinigen hebben een zodanig gebrek aan het oog, dat ze
kleuren niet juist kunnen onderscheiden, herkennen en benoemen. Het
schijnt, dat met het oor iets dergelijks het geval is; wanneer ieder van
jongs af was geoefend, zou het aantal mensen met een absoluut gehoor
ongetwijfeld veel groter zijn.
In het waarnemen van verschillen in toonshoogte heeft bijna iedereen
het veel verder gebracht. Het verschil in hoogte is het gemakkelijkst te
herkennen bij twee gelijktijdig voortgebrachte tonen. Indien de frequen
ties slechts weinig verschillen, ontstaan duidelijk hoorbare zwevingen,
dit is het periodiek sterker en zwakker worden van het geluid (fig. 26)
met een frequentie, gelijk aan het verschil van de frequenties der beide

a

^VWWWWVWWWW

Fig. 26. Twee trillingen a en b, waarvan de frequenties weinig verschillen, geven
zwevingen volgens c.
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tonen. Zelfs de allerkleinste frequentieverschillen zijn dan duidelijk
waarneembaar. Voor het herkennen van de afzonderlijke tonen bij een
samenklank van meer dan twee geluidsbronnen, bv. bij een orkest, is
veel oefening en muzikale ontwikkeling nodig.

Fig. 27. Het door een geoefend oor nog juist waarneembare relatieve frequentie
verschil -j van twee direct na elkaar voortgebrachte tonen als functie van de
frequentie.
Bij twee direct na elkaar voortgebrachte tonen, waarvan de hoogte
weinig verschilt, is het vaststellen van dit verschil minder gemakkelijk.
De grootte van een klein interval wordt bepaald door ^j-, waarbij ƒ
de frequentie en Af het frequentieverschil is. Fig. 27 geeft de door een
enigszins geoefend oor nog juist waarneembare waarde van

als

functie van ƒ bij twee direct na elkaar voortgebrachte tonen. Een rela
tieve variatie, die kleiner is dan 0,3 %, kan vrijwel niet worden gecon
stateerd.
4. Het maskeringseffect
Horen we een zwakke toon, waarvan de sterkte slechts weinig boven
de drempelwaarde (o phon) ligt, met een geluidsdruk px en een frequenA

A

tie fx en voegen we vervolgens een sterke toon met een geluidsdruk p2 en
een andere frequentie /2 toe, dan vermindert de luidheid van de eerst
genoemde toon; zelfs kan deze toon geheel onhoorbaar worden. Een
zwakke toon wordt dus door een sterke gemaskeerd. Dit maskerings
effect treedt niet op in de luchttrillingen, doch in ons oor. Om de

I

j

}

i

!
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zwakke toon weer met de oorspronkelijke luidheid te horen, moeten we
"

A

de geluidsdruk verhogen tot px.
A

We noemen 20 log — de maskering in dB. Fig. 28 geeft de maskering
P1
door een storende toon met de frequentie /2 = 1200 Hz voor twee verA

schillende waarden van p2. We zien, dat de tonen met frequenties hoger
dan f, in sterkere mate worden gemaskeerd dan die met lagere frequen
ties. Is fi =/2 of een geheel veelvoud van /2, dan is de maskering ge
ringer, daar de in dat geval optredende langzame zwevingen het onder
scheiden der tonen gemakkelijker maken. Daar zwakke lage tonen min
der worden gemaskeerd dan hoge, zijn lage storende tonen in het
algemeen hinderlijker dan hoge.
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Fig. 28. De maskering door een toon van 1200 Hz als functie van de frequentie
van de gemaskeerde toon, voor twee verschillende waarden van de geluidsdruk p■>
van de maskerende toon (voor de bovenste kromme is p2 het grootst).

D
ZAALACOUSTIEK
De wetenschappelijke behandeling van de zaalacoustiek begon om
streeks 1890. De eerste belangrijke resultaten zijn afkomstig van Sabine.
Hij voerde de nagalmtijd in, die voor de zaalacoustiek van grote betekenis
is gebleken. De nagalmverschijnselen kunnen op eenvoudige wijze
worden verklaard als volgt.
Bevindt zich in een ruimte een geluidsbron, die een constant ver
mogen P0 uitstraalt, dan zal na enige tijd de energiedichtheid D (dit is
de energie per eenheid van volume) in ieder punt stationnair zijn gewor-
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den. Nemen we aan, dat de energiedichtheid overal dezelfde is, nl. D0,
dan is de totale geluidsenergie, die zich in deze ruimte bevindt,
W0 = D0V,

(69)

waarbij V het volume is. De energie, die per secunde wordt toegevoerd,
nl. P0, moet ook per secunde verdwijnen. Dit geschiedt door de geluidsabsorptie van de wanden en door de demping, die de trillende lucht
ondervindt. Het vermogen, dat wordt gedissipeerd, is evenredig met de
energie, die in de ruimte aanwezig is, dus
P0 = 2kWQt

(70)

waarin 2 k de evenredigheidsfactor is. [We kunnen dit vergelijken met
een vat met poreuze wanden, waarin door een opening in de bodem
vloeistof binnenstroomt (fig. 29). Door de poreuze wanden lekt vloei
stof weg. De hoeveelheid, die per secunde weglekt, is evenredig met de
hoogte van de vloeistof in het vat, dus met de hoeveelheid vloeistof, die
zich in het vat bevindt. Deze hoeveelheid blijft constant, als er per tijds
eenheid evenveel door de bodem wordt toegevoerd als er door de
wanden weglekt.]
Wordt nu de geluidsbron uitgeschakeld, dan zal de energie W in de
poreuze wand

r
► 2 k W0

(absorptie)

f

(toevoer)
Fig. 29. Beeld van de geluidsabsorptie in een zaal. In een vat met poreuze wan
den wordt van onder vloeistof toegevoerd. Als door de wanden evenveel weglekt,
blijft het vloeistofniveau hetzelfde.

254 VIII.D

ruimte verminderen; de energie neemt per secunde evenveel af als door
de wanden enz. wordt gedissipeerd, dus
dW
W = *kW’

(71)

waaruit volgt:
W=W0e

— 2 kt

(72)

[Zie bv. Deel 6b, hfdst. II, waar dezelfde vergelijking als (71) is be
schouwd bij de ontlading van een condensator over een weerstand.]
Sabine definieerde de nagalmtijd r als de tijd, waarin W is gedaald tot
het millioenste gedeelte van de beginwaarde W0, dus als
—2kr
—6
W
= 10
(73)
r

waaruit volgt, dat k =

Uit (69) en (70) volgt nu
D —

0

13,8

y —

V...............

(74)

De op deze wijze gedefinieerde nagalmtijd r is onafhankelijk van
W0, D0 en V. Zou men de nagalmtijd definiëren als de tijd, waarin het
geluid onhoorbaar is geworden, dan zou deze tijd wel afhankelijk zijn
van de oorspronkelijke energiedichtheid D0. Hoe groter Z)0 is, des te
langer duurt de nagalm. In een ruimte met een hinderlijke nagalm
wordt de verstaanbaarheid dus bevorderd door zo zacht mogelijk te
spreken.
Onderstellen we de dichtheid D0 van de energie, dus de energie per
volume-eenheid, overal in de ruimte dezelfde, dan kan men afleiden,
dat de intensiteit van het geluid bij de wand
T -A)C
(75)

°

4

is, waarin c de geluidssnelheid is (voor een vlakke golf was 70 = D0 c,
zie onder A). Noemen we de absorptiecoëfficiënt van een bepaald
wandgedeelte an en het desbetreffende oppervlak On, dan is de voor
waarde voor een stationnaire toestand, waarbij het vermogen, dat door
de geluidsbron wordt geleverd, gelijk is aan het vermogen, dat door de
wanden wordt geabsorbeerd,
jP0 — £ Iq Qji On — I0Z fln On — Iq A..
(76)
Hierbij moet de sommatie (27) worden uitgestrekt over alle wanden, die
de ruimte begrenzen. Men noemt Z anOn = A het aantal m2 open
raam. Door een open raam van voldoende grootte verdwijnt alle geluidsenergie, die er op valt (a = 1). De absorptie van het geluid is
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even groot, als wanneer de ruimte A m2 open raam bezat en het over
blijvende gedeelte der wanden niets absorbeerde. Uit (69), (70), (75)
cA
en (76) volgt: I0 A = 2 k D0 V, dus — = 2 kV, Voor de nagalmtijd
4
r = ^ vinden we nu
k
(77)

T=1/« A'

Is de absorptiecoëfficiënt a van de wanden groot, dan geldt boven
staande afleiding niet meer. We maken dan gebruik van de stelling, dat de
gemiddelde lengte l van een koorde in een ruimte in de meeste practische
gevallen ongeveer gelijk is aan 4 V/O (V is het volume, O de oppervlakte
van de ruimte). De gemiddelde looptijd van het geluid tussen twee
botsingen met de wand is Z/c. In de tijd Z/c is alle geluidsenergie éénmaal
door de wanden gereflecteerd; de energie is daarbij afgenomen tot
W = W0 (i-d),

(78)
waarbij a de gemiddelde waarde is van de absorptiecoëfficiënt van de
wanden, dus
2j Qn 0^

A

O

O

a=~

(79)

/
Na n reflecties, dus na een tijd t = n -, is de energie
c
(80)

W=W0 (i — a)>'=W0(i — a)ctih
ln (1 — a)

(81)

W,
Uit (73) en (81) volgt
ct
-7- ln (1 — a ) = — 2 k t;
l
k = —~= In (1
q) ;
21
6,9
13,8/
r=
&
—cln(i — a)
Substitutie van l =

(82)

4V
in (82) geeft
O

r=

55,2 V
— c Oln (1 — a)

Dit is de formule van Eyring.

55,2 V
cA ’

♦ • • • ••

(83)
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Indien de gemiddelde absorptiecoëfficiënt a klein is, is ln (i-a) ^
— a en A' ^ A, zodat (83) overgaat in (77).
Indien we van vele materialen de absorptiecoëfficiënt kennen, is het
mogelijk, de nagalmtijd van een ontworpen zaal te berekenen met
behulp van form. (77) of (83). Omgekeerd kan de absorptiecoëfficiënt
van een materiaal worden bepaald door in een kamer met een grote
nagalmtijd een gedeelte van de wand met dit materiaal te bedekken en
de nagalmtijd te meten. Voor deze metingen wordt een geluidsbron
gebruikt, die plotseling kan worden uitgeschakeld, bv. een luidspreker,
en een microfoon. De microfoonspanning wordt aan een registrerende
meter toegevoerd. De aanwijzing van deze meter is logarithmisch. Uit
de helling van de geregistreerde lijn kan dan de absorptiecoëfficiënt
worden afgeleid.
Van bijna alle materialen is de absorptiecoëfficiënt in sterke mate
afhankelijk van de frequentie. Onderstaande tabel geeft de absorptie
coëfficiënt of de aequivalente m2 open raam bij 500 Hz.
Tabel V
Volwassen persoon 0,5 m2 open raam
Houten stoel
0,05 m2 open raam
Zitkussen
0,15 m2open raam
Beklede stoel
0,3 m2 open raam
Aaneengesloten
a = 1
publiek
Velours gordijnen a = 0,5
a = 0,3
Zwaar tapijt
Katoenen gor
dijnen
a = 0,2
Normaal karpet
a = 0,2
Textiel
a = 0,2
Cocosmat
a = 0,17
Hout
a = 0,08
a = 0,07
Linoleum

Ruwe pleister
Stucwerk
Glas
Beton
Geglazuurde
tegels
Houtvezelplaten
Acoustische
pleister
Acoustische tegel
Glaswol
Celotex
Acoustische
Celotex

a
a
a
a

=
=
=
=

0,03
0,02
0,03
0,015

a = 0,01
a = 0,2
a
a
a
a

=
=
=
=

0,2
0,07
0,7
0,2

a = 0,4

Is de nagalmtijd rvan een zaal bekend, dan kan het door een geluids
bron uitgestraalde vermogen P0 worden bepaald door de stationnaire
toestand te beschouwen. De gemiddelde energiedichtheid D0 wordt
A

2

2

bepaald uit de gemiddelde geluidsdruk pgem: D0 = V2 ^gen~,=
[zie form. (46) en (47)]. Deze geluidsdruk wordt gemeten met een in
absolute waarden geijkte microfoon. Voor de dichtheid van de lucht
kan o = 1,2 kg/m3 worden genomen. Het vermogen is volgens (74)
D _

VD0

Voorbeeld. Stel V = 2000 m3, r = 1 sec, peff = 1 newton/m2.
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1
1
= —-f-----5/
dusP0 = 13,8 X —°°
X i,i6x io6 ^ 0,2 w.
i,i6xio5
p
1

A> =

Het vermogen van de geluidsbron is dus 0,2 W. Voor 1000 Hz ligt
de gehoordrempel (= o dB) bij 2 X io~s N/m2 (fig. 23). Voor 1 N/m2
1

ligt het geluidsniveau in de zaal dus bij 20 log

= 94 dB; de
2 X io-s
luidheid bedraagt dus voor 1000 Hz 94 phon; voor andere frequenties
is de luidheid bij dit geluidswezen (deze druk) vrijwel dezelfde (zie
fig. 24). (In de literatuur vindt men de geluidsdruk nog wel eens op
gegeven in ju bar of millibar; in [x bar = 0,1 N/m2.)
We hebben tot nu toe alleen de absorptie van het geluid door de
wanden van de ruimte in aanmerking genomen. Ten gevolge van de
absorptie in de lucht is echter nog een correctie nodig, in het bijzonder
bij hoge frequenties. Deze absorptie in de lucht zou in een zaal met
volkomen harde wanden oorzaak zijn, dat ook dan de nagalmtijd niet
oneindig groot is, doch eindig blijft. Deze tijd is de grootste nagalmtijd
die kan optreden; deze is afhankelijk van de frequentie, de temperatuur
en de vochtigheid en neemt in het bijzonder met de vochtigheid <p toe,
zoals onderstaande tabel aangeeft.
Frequentie
10
6
3
1

000
000
000
500
500

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

Grootste nagalmtijd
t = 20 °C, (p = 15%
0,5 sec
0,8 sec
2,1 sec
4,5 sec
45,0 sec

t = 20 °C, <p = 50%
1.1 sec
2.2 sec
8.3 sec
30 sec
300 sec

Deze absorptie door de lucht kan in rekening worden gebracht door
een toeslag op het aantal m2 open raam, per m3 inhoud van de zaal,
volgens onderstaande tabel, die geldt voor 20 °C en 70% vochtigheid.
Frequentie
8000
6000
4000
3000
2000

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

Toeslag per m3 zaalinhoud
44
30
20
12
5

X
X
X
X
X

io~3
10-3
10-3
io~3
10-3

m2 open raam
m2 open raam
m2 open raam
m2 open raam
m2 open raam

De absorptie van het geluid door de wandmaterialen heeft zijn oorzaak
in de porositeit van de stof of in resonantie; in beide gevallen wordt de
energie omgezet in warmte. Absorptie, veroorzaakt door porositeit,
17
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neemt gewoonlijk toe met de frequentie; voor lage frequenties maakt
men daarom meestal gebruik van resonanties. Door combinatie van
poreuse materialen, zoals acoustische pleisters, vilt, e.d., met resonerende
constructies is meestal een gelijkmatige absorptie te verkrijgen. De
resonerende systemen kunnen als paneel of ook als houtvezelplaat, op
tengels aangebracht, worden uitgevoerd. Tegenwoordig worden ook
speciale constructies toegepast, welke tevens als geluidsverstrooier
dienst doen.
De nagalmtijd, die gewenst is voor een bepaalde zaal, hangt van ver
schillende factoren af. Voor zeer grote zalen, waar het looptijdverschil
van verschillende wandreflecties groter kan zijn dan ^ sec, dient men
bovendien bijzondere maatregelen te treffen; het menselijk gehoor kan
deze reflecties afzonderlijk waarnemen en er ontstaat een ec/zo-effect,
indien de intensiteiten voldoende groot zijn.
Ruimten met een inhoud, kleiner dan ioo m3, bezitten goed waar
neembare voorkeur-frequenties; deze zijn het minst hinderlijk, indien
men de verhouding lengte: breedte: hoogte kiest als ongeveer 5:4:3*
Voor middelgrote zalen blijkt de nagalmtijd toe te moeten nemen met
het volume; voor studio's kiest men de nagalmtijd gewoonlijk iets
korter dan voor concertzalen, doch een vrij grote speling is hier mogelijk.
In fig. 30 zijn de optimale nagalmtijden aangegeven.
De ondervinding leert, dat de nagalmtijd voor lage frequenties wat
groter kan zijn dan voor hoge frequenties; dit houdt waarschijnlijk

Fig. 30. Gunstigste nagalmtijden voor verschillende zalen als functie van het
volume: a. voor studio's; b. voor concertzalen.
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Fig. 31. Verband tussen het aantal musici en het gunstigste zaalvolume: a. voor
studio's; b. voor concertzalen.
verband met de aard van de gehoordrempel. Een muzikaal accoord zal
daardoor voor het gehoor gelijkmatig uitsterven. Eenzelfde toename
van de nagalmtijd zou daarom ook voor de zeer hoge frequenties ge
wenst zijn; dit laatste is echter uit practische overwegingen niet te
verwezenlijken.
Ook het gewenste zaalvolume heeft men op ervaringsgronden vast
gelegd; dit hangt af van het aantal musici en de aard van de zaal (zie
fig* 31)Bij de afleiding van de nagalmwet van Sabine is verondersteld, dat
de energie gelijkmatig door de zaal verdeeld was; dit geldt niet exact
en vooral in de nabijheid van de geluidsbron is de geluidsverdeling
geheel anders. In dit gebied gelijkt het geluidsveld meer op dat van
een puntvormige straler in de vrije ruimte. De energiedichtheid, die
we op een kleine afstand n van de geluidsbron verwachten, is derhalve
Dd =

Po
4 ncm 2*

(84)

De dichtheid, welke uit de nagalmtheorie volgt, en opgebouwd is uit
de vele wandreflecties, bedraagt

A=—
13,8

T

v' •:

(85)
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Kiest men m zodanig, dat D^ = Dv dan verkrijgt men een maat voor
het grensgebied van het directe en het indirecte geluidsveld. Voor deze
afstand m0 vindt men de betrekking:
13,8 V
V
7*04.*t crX ot m°2 = 3'2 x 10-3 • “7 W in m3> T in sec)*
Voor zalen met een nagalmtijd van 1 sec is deze kritische afstand in
fig. 32 aangegeven.
Voor een willekeurige plaats in de ruimte, op een afstand m van de
geluidsbron, kunnen we nu een opstellingsfactor /< definiëren als de
verhouding van de directe en de indirecte geluidsdichtheid. Hiervoor
vindt men
™o\2

11

(86)

\m

Wordt op een bepaalde plaats een microfoon opgesteld, waarmede een
geluidsweergave wordt verkregen, dan speelt de opstellingsfactor een
grote rol. Bezigt men microfoons met een uitgesproken richtwerking,
dan wordt de indirecte dichtheid verzwakt weergegeven; voor zg.
acht- en cardioïdevormige richtkarakteristieken bedraagt deze verzwak■ king een factor 3. Men kan daardoor deze microfoon op een V3 = ?>73"
voudige afstand plaatsen om eenzelfde opstellingsfactor te verkrijgen.
m
10

m0 5
4

2

0.8

0.6
0.5
0.4
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Fig. 32. De kritische afstand tot de geluidsbron in m als functie van het zaal
volume in m3, voor zalen met een nagalmtijd van 1 sec.
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Voor het rechtstreeks beluisteren (met twee oren) is slechts een kleine
opstellingsfactor nodig: zo kan men in een zaal van io3 m3 op 18 m af
stand nog goed muziek en spraak volgen, als /t = 0,01. Voor weergave
met één kanaal is echter een veel grotere opstellingsfactor noodzakelijk
nl. 0,1 of meer (met andere woorden m < 3 m0). Voor stereofonische
weergave kan de opstellingsfactor kleiner worden gekozen dan voor
enkelvoudige overdracht.
Voor een omvangrijk muzikaal ensemble is het van belang, een grote
microfoonafstand te kunnen aanhouden, omdat hierdoor de afstand tot
alle uitvoerende musici nagenoeg gelijk kan zijn en een betere homogeni
teit wordt verkregen; dit is dus slechts mogelijk in een grote zaal. In
een kleine zaal kan men in dat geval nog tot een verbetering komen
door een aantal microfoons op te stellen en de door deze microfoons
geleverde spanningen te „mengen"; hierbij wordt echter de indirecte
dichtheid van ieder circuit schijnbaar verhoogd en moet de afstand dus
worden verkleind, hetgeen wederom kan leiden tot het aanbrengen van
meer microfoons.
In grote zalen (> io4 m3) kan de verstaanbaarheid van spraak te
gering worden. De grootte van de nagalmtijd wordt in dit geval zeer
belangrijk; een te grote waarde van r maakt, dat de lettergrepen elkaar
overlappen en het geluid dooreenvloeit; een te kleine waarde doet de
intensiteit dalen, waardoor het geluid verloren gaat in de steeds aan
wezige stoorgeluiden. Voor een zaal van 4 X io4 m3 is nog juist een
goede verstaanbaarheid te bereiken, mits de nagalmtijd 1,2 sec bedraagt.
Hieraan kan bv. niet worden voldaan, wanneer ook kerkorgelmuziek
ten gehore moet worden gebracht, aangezien deze een grotere nagalmtijd
(^*3 sec) vereist. Met klankkaatsers of reflectoren kan de verstaanbaar
heid worden vergroot; hiervoor dienen parabolisch gebogen houten
wanden, die zich dicht achter de spreker bevinden. Is de zaal groter
dan io5 m3, dan is ook dit middel niet meer toereikend en moet men
overgaan tot het gebruik van luidsprekers. Hierbij dient men vooral te
letten op een goed richteffect van de luidsprekers, omdat al het geluid,
dat niet nuttig wordt aangewend, de galm voor de andere zaalgedeelten
vergroot. Vaak bereikt men een beter resultaat met één goed gerichte
luidspreker dan met meer exemplaren, die een geringe richtwerking
bezitten.

E
GELUIDSISOLATIE
Een zaal of een vertrek behoort niet alleen inwendig aan bepaalde
acoustische eisen te voldoen, doch moet ook een voldoende storings
vrijheid bezitten voor trillingen, die buiten de beschouwde ruimte
aanwezig zijn. Deze trillingen kunnen op twee manieren de ruimte
binnentreden, nl. als luchtgeluid en als contactgeluid. Men spreekt van
luchtgeluid, als de trillende lucht in een aangrenzende ruimte de
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scheidingswand in trilling brengt en daardoor een geluidsgolf in de
beschouwde ruimte veroorzaakt. Onder contactgeluid verstaat men de
storing, die ontstaat, als een elders veroorzaakte hoorbare trilling ten
gevolge van geleiding door trillende delen van de constructie van het
gebouw in de beschouwde ruimte wordt binnengebracht. Dit laatste
kan bv. geschieden door muren, vloeren, balken, verwarmingsbuizen
en waterleidingen. Bij luchtgeluid kan men veelal wel aangeven,
uit welke richting de storing komt; bij contactgeluid is dit gewoonlijk
niet het geval.
Voor beide vormen van geluidsstoringen moeten de nodige isolatie maatregelen worden genomen. In sommige gevallen komt men tot
tegenstrijdige eisen; soms is het moeilijk, aan de eisen te voldoen, daar
deze in strijd zijn met de eisen, die uit mechanisch oogpunt aan de
bouw worden gesteld.
/
1. Luchtgeluidisolatie
We beschouwen een wand, waarop een geluidsgolf valt met de druk pr
(fig. 33). In de meeste gevallen is de wand zo stevig, dat de geluidsgolf
vrijwel volledig wordt gereflecteerd, zodat de druk p\ van de gereflec
teerde golf bijna gelijk is aan pr. De totale druk aan de zijde A is dus
PA ^ 2pr.
(B?)
De druk pa van de doorgelaten geluidsgolf aan de zijde B is gering;
Pd «pt* Stellen we de mechanische impedantie van de wand zm
per m2, dan is de snelheid aan de zijde A
1

vA =

2 pT
zm

(88)

We kunnen gewoonlijk aannemen, dat .de wand onsamendrukbaar is,
zodat vb = va* Verder is in de meeste
gevallen zm = co m, als m de massa van de
wand per. m2 is. Hieruit volgt dan
Pr
2 Pr
(89)
Vb = ~^L*
Pd
co m
Pt
De geluidsdruk aan de zijde B is derhalve

1%

%
A

B

Fig. 33. Een scheidingswand
AB, waarop een geluidsgolf
valt met een druk pr. De
druk van de teruggekaatste
golf is'pi; die van de doorge
laten golf pd.

2pr
Pd — Q c vb = Q c-----.
* •
* co m

(90)

De doorlatingscoëfficiënt d is gedefinieerd
i .
, dus

a

co2 m2- ■

(91)
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----- —'—*■ muurgewicht

1 ink9/m*
Fig. 34. Luchtgeluidisolatie als functie van de massa van de wand per m2.
(eerste formule van Rayleigh). De isolatie i wordt gewoonlijk uitgedrukt
in dB, nl.
i = 10 log ~ = 20 log mco — 20 .log 2 q c
(92)
d
We zien hieruit, dat de isolatie toeneemt met de frequentie, nl. 6 dB
per octaaf. Zeer lage tonen kunnen dan ook moeilijk worden geïsoleerd.
Men geeft de isolatie soms aan voor 500 Hz als een gemiddelde waarde.
Dan is
i& 5 + 20 log m (m in kg'/m2).
(93)
In fig. 34 is deze waarde aangegeven voor wanden van 5 tot 500 kg/m2,
voor het geval, dat de afwerking zorgvuldig is geschied en er geen naden
of kieren aanwezig zijn. Is dit wel het geval, dan wordt de isolatiewaarde
bepaald door het minst isolerende gedeelte.
Hoe groot men de isolatie behoort te maken, hangt af van de aard van
het vertrek en de te verwachten stoorbronnen. De volgende stoorniveau’s zijn toelaatbaar:
studio's
12-15 phon;
ziekenhuizen 14-18 phon;
woningen
16-20 phon.
Voor woningen wordt een isolatie van 60 dB als minimum-gesteld;
hierbij is het normaal gesproken woord onhoorbaar en luid spreken
overstaanbaar. Een goede éénsteensmuur voldoet hieraan nauwelijks.

264 VIII.E.i-2
Met spouwmuren kan een betere isolatie worden verkregen, doch van
het effect gaat veel verloren, doordat spouwankers enz. de spouw voor
trillingen overbruggen. Zo isoleert een normale spouwmuur van twee
halfsteensmuren en 1,5 cm luchtspleet ongeveer 60 dB en is de winst
ten opzichte van een massieve éénsteensmuur slechts ongeveer 4 dB.
2. Contactgeluidisolatie
Om een goede isolatie voor contactgeluiden te verkrijgen moet ervoor
worden gezorgd, dat de wanden van het vertrek niet in trilling geraken
door contact met andere constructie-elementen. In een betonconstructie
bv. plant zich een trilling zeer snel voort zonder grote demping. Tussen
het betonnen skelet en de zaalwand moet daarom een verende laag
worden aangebracht. Ook in buisleidingen (waterleiding, centrale ver
warming) behoort een soepele overgang te worden aangebracht. Voor
de wanden is een grote luchtspouw de beste isolatielaag, doch ook de
duurste; de bouw vereist een dubbele fundering en een zorgvuldige
afwerking. Ook een onderbreking van het beton met andere lagen, bv.'
baksteen, vilt of rubber, geeft enige verbetering. Het beste resultaat
wordt bereikt door een aantal dunne isolatielagen aan te brengen.
Uiteraard komt dit echter de sterkte van het geheel niet ten goede.
Ook een muur, die met vele voegen is opgebouwd, isoleert reeds beter
dan een massieve betonwand. Per verdieping bedraagt de isolatie ge
middeld voor
staalskelet in kurk 19 dB;
klinkerbouw
19 dB;
8 dB;
betonbouw
8 dB.
staalskelet
A

m

B

i

m\
Ü
h

Fig. 35* Twee massieve wanden, gescheiden door een
elastische laag ter vermindering van het contactgeluid.
We beschouwen twee massieve wanden, gescheiden door een elasti
sche laag met een dikte h volgens fig. 35. We onderstellen, dat de linker
wand in trilling geraakt en gaan na, in welke mate deze trilling op de
rechter wand wordt overgebracht. De trilling in de linker wand is bij
benadering een staande trilling, daar in het scheidingsvlak A verreweg
het grootste gedeelte der trilling wordt gereflecteerd. De snelheid is in
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dit vlak A groot, de druk klein. De impedantie is hier dus klein. De speci
fieke impedantie in de muur is

qc

—

6,6 X io6 kg/m2 sec (voor lucht is

Voor een klinkermuur is dit bv.
qc

= 440 kg/m2 sec). De snelheid

in A wordt ongeveer va ^ 2Vr = 2 —, terwijl bij goede isolerende eigenQc

schappen van de laag tussen A en B de snelheid vb in B kan worden
verwaarloosd ten opzichte van va- Noemen we de stijfheid per m2
s
van de tussenlaag s, dan is de impedantie —. De kracht, die per m2 op
de laag werkt en dus ook op de rechter muur, is
A

s

s

Pd = “ (VA “ yB) ^ — VA

(94)

(0 QC

De doorlatingscoëfficiënt d wordt gedefinieerd als
A

</=I-W

2

4S2

(95)

ft)2 ^2C2

Pr
(tweede formule van Rayleigh). Verder kan men afleiden, dat
E
s=
h '

(96)

waarin £ de elasticiteitsmodulus van de tussenlaag is.
Uit (92), (95) en (96) volgt nu voor de isolatie
i = 10 log

(97)

= 20 log —4- 20 log

Ook in dit geval neemt de isolatie toe met 6 dB per octaaf, zodat ook hier
trillingen met lage frequenties moeilijker kunnen worden geïsoleerd
dan die met hoge frequenties. Voor de gemiddelde frequentie van 500 Hz
is in onderstaande tabel voor enkele materialen de isolatie i aangegeven.
Isolatiemateriaal
zacht vilt
hard vilt
zacht vilt
zacht vilt
sponsrubber
sponsrubber

Dikte
10
10
10
1
10
1

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Muurmateriaal
staal
staal
klinker
staal
klinker
staal

Isolatie
35
ii
20
15
40
35

dB
dB
dB
dB
dB
dB

Om de contactgeluidisolatie van een wandconstructie te bepalen ge
bruikt men een genormaliseerd mechanisme, waarmede met 5 hamers,
ieder van 0,5 kg en een valhoogte van 4 cm met een frequentie van
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io Hz op de wand wordt.geklopt. In de beschouwde ruimte meet men
het hierdoor veroorzaakte stoorniveau L in phon. De doorlaatbaarheid
voor contactgeluid is dan in phon
d0 = L + io log A.
(98)
Hierin is A het aantal m2 open raam van de onderzochte ruimte. In
woningen behoort de op deze wijze gemeten waarde van d0 niet groter
te zijn dan 80 phon.. Voor studio's zijn de eisen veel hoger, bv. hoog
stens 40 phon..

F
MICROFOONS
1. Inleiding
Bij de electrische overdracht van geluid heeft de microfoon tot taak,
luchttrillingen met een hoorbare frequentie, zogenaamde acoustische
trillingen, om te zetten in electrische wisselspanningen. Een microfoon
is dus een acousto-electrisch transformatiesysteem, dat enerzijds door
acoustische energie wordt aangedreven en anderzijds in staat is elec
trische energie af te geven. De naam microfoon, afkomstig van de Griekse
woorden „mikros” (klein, zwak) en „phoonè” (geluid), werd oorspron
kelijk door Wheatstone gebruikt voor de hedendaagse stethoscoop, een
instrument om „zwakke geluiden" hoorbaar te maken. De ontwikke
ling van de eerste microfoon voor electrische geluidsoverdracht dateert
van omstreeks 1876. Hieraan hebben medegewerkt Graham, Bell, Edison
en Berliner. In Maart 1876 bracht Bell met behulp van electromagnetische microfoons eti telefoons de eerste electrische overdracht van het ge
sproken woord tot stand. Spoedig daarna construeerden Edison en Ber
liner koolmicrofoons, die veel gevoeliger waren. Later volgde de
ontwikkeling van condensator- en. electrodynamische microfoons. De
betrekkelijke ongevoeligheid van deze niéuwe systemen was de oorzaak,
dat zij tot de komst van de versterkbuizèn zeer weinig toepassing vonden.
Tegenwoordig wordt de koolmicrofoon om zijn grote gevoeligheid nog
steeds gebruikt in telefonie-installaties. Waar echter gevoelige versterkers
ter beschikking staan, is deze geheel door electrodynamische systemen
verdrongen. De tegenwoordig meest gangbare microfoons kunnen in drie
hoofdgroepen worden ingedeèld naar hun richtingsdiagram. Onder het
richtingsdiagram van een microfoon verstaat mén de kromme, die ontstaat,
door bij een bepaalde frequentie de uitgangsspanning van de microfoon op
lineaire schaal in poolcoördinaten uit te zetten als functie van de hoek,
waaronder de geluidsgolf invalt. Naar gelang van de constructie van de
microfoon kan deze kromme een cirkel, een achtvorm of een cardioïde
sijn.
. 1
Behalve het richtingsdiagram zijn de frequentiekarakteristiek en de
gevoeligheid van belang. Onder de frequentiekarakteristiek verstaat men
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de kromme, die de uitgangsspanning van de microfoon aangeeft als
functie van de frequentie bij constante geluidsdruk en invalshoek.
Hierbij wordt naar een rechte karakteristiek gestreefd, dat wil zeggen
een constante verhouding tussen uitgangsspanning en geluidsdruk over
het gehele hoorbare frequentiegebied van 40 tot 16 000 Hz. Onder de
gevoeligheid van een microfoon wordt verstaan de nullastuitgangsspanning in volts bij een geluidsdruk van één newton per m2 bij 1000 Hz.
De omzetting van acoustische in electrische energie geschiedt bij
microfoons steeds langs mechanische weg (bv. met behulp van een
membraan). Alvorens de principes van de verschillende microfoons te
behandelen, volgt allereerst een korte inleiding tot de in de trillingsmechanica gebruikelijke terminologie.
Op analoge wijze als in de electrische trillingstheorie (zie Deel 2,
hfdst. III) wordt in de mechanische trillingsleer steeds gebruik gemaakt
van schakelingen, bestaande uit combinaties van de drie mechanische
elementen massa, stijfheid en mechanische weerstand.
Het begrip massa is bekend uit de mechanica (zie hfdst. VI). Bij
uitoefening van een momentele kracht K1 (N) ondervindt een massa m
(kg) een momentele versnelling a (m/sec2) volgens de betrekking
K1 = m a.
(99)
Werkt op het vrije uiteinde van een veer, die aan een zijde is ingeklemd,
een kracht K2 (N), dan is de uitwijking x (m) evenredig met de kracht,
dus
(100)
Ko — sx.
De evenredigheidsfactor s noemt men de stijfheid van de veer. De stijf
heid s wordt dus uitgedrukt in newton per meter (N/m).
Een mechanische weerstand is het best voor te stellen door een zuiger
in een cilinder met olie, een zg. vloeistofdemper. Indien de cilinder wordt
ingeklemd en zijn binnendiameter is enigszins groter dan de diameter
van de zuiger, zal bij een beweging van de zuiger de olie om deze heen
gepompt worden. De energie, die
hiervoor nodig is, wordt dus door
de mechanische weerstand gedissipeerd en in warmte omgezet. Bij , • ~
uitoefening van een kracht K3 (N)
~
o
o
op het Vrije uiteinde van een me
Oe
m
os
chanische weerstand r (N sec/m),
o
o
verkrijgt de zuiger een snelheid v
(m/sec) evenredig met deze kracht.
mm
Dus
Fig. 36. Mechanische parallelschakeling
(101)
K3 = r v.
van een massa m, een stijfheid s en een
weerstand r (vloeistof
In fig. 36 is een mechanische pa mechanische
demper). De aandrijvende kracht K is
rallelschakeling van een massa m, de som van de aandrijvende krachten
een stijfheid s en een mechanische
der elementen.
♦ ♦ ♦ <

!
l
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weerstand r (vloeistofdemper) geschetst. De aandrijvende kracht K is
de som van de aandrijvende krachten Klt K2 en Kz der elementen, dus
volgens (99), (100) en (101) is
(102)
K = ma + s x + rv.
Onder A hebben we gezien, dat ook in de acoustiek het voorstellen van
sinusvorming met de tijd veranderende grootheden door complexe
getallen, op overeenkomstige wijze als in Deel 2, hfdst. III aangegeven
voor electrische verschijnselen, de berekeningen vereenvoudigt. We
onderstellen nu, dat de aandrijvende kracht K sinusvormig met de tijd
verandert. Volgens (99), 100) en (101) is dit dan ook het geval met de
weg x, de snelheid v en de versnelling a. Daar a = ^ en v =
stellen
we nu a voor door j co v en v door j co x. Verg. (102) gaat dan over in
K = vtjcom + -S- + A
J(D

(103)

Deze vergelijking heeft dezelfde gedaante als verg. (59) uit Deel 2,
hfdst. III. A. 10 voor het electrische geval van een serieschakeling
van een zelfinductie, een capaciteit en een weerstand.
De massa m is dus aequivalent met een zelfinductie L, de stijfheid s
met de reciproke waarde van een capaciteit g, de mechanische weer
stand r met een electrische weerstand R, de mechanische kracht K met
een electrische spanning V en de snelheid v met een stroom L Evenals
in het electrische geval stelt men
jcom +

jco

+ r = z;

zodat met verg. (103)
K = v z,
waarin z de mechanische impedantie van het gehele systeem voorstelt.
In het algemeen bestaat een mechanische impedantie, evenals een
electrische impedantie, uit een reëel en een imaginair gedeelte. Evenals
in het electrische geval treedt resonantie op, wanneer het imaginaire
gedeelte nul wordt, dus als
co m
Dit geeft

co

= o.

"0=]/^r'

(104)

waarin oj0 de cirkelfrequentie voorstelt, waarbij het systeem in reso
nantie is.
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Als eenvoudig voorbeeld van een mechanisch trillingssysteem kan de
slinger dienen zoals geschetst in fig. 37. Een massa m is aan een slinger
met lengte / verbonden. Voor een kleine hoekverdraaiing van de slinger
is de beweging van de massa bij benadering een translatie. Ondervindt
de massa door een kracht K een uitwijking x, dan is, wanneer g de ver
snelling van de zwaartekracht voorstelt,
kl = mg x,
zodat de stijfheid van het systeem gelijk is aan
k
mg
s = — =----- x
l *
Wordt deze stijfheid gesubstitueerd in verg. (104), dan vindt men voor
de resonantiefrequentie van de slinger

fo =

co0

1

271

271

///////

A

\
m

l
\

p=pQsin ojt^
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Fig- 37

Fig. 38

Fig. 37. Voorbeeld van een mechanisch trillingssysteem. De massa m aan de slinger
met de lengte l verkrijgt door een kracht K een uitwijking x. De verhouding K/x
bepaalt de stijfheid s van het systeem. De resonantiefrequentie f0

=—1/-.
2 7c Y m

i

!•:

Fig. 38. Principe van een drukmicrofoon, waarbij slechts één zijde van het
membraan (oppervlak A) aan de geluidsdruk p = pQ sin co t is blootgesteld. De
beweging van het membraan kan op verschillende wijzen in electrische trillingen
worden omgezet.

i

■

2. Microfoons met cirkelvormig richtingsdiagram
Een microfoon, waarbij de geluidsdruk de aandrijvende kracht vormt,
ook wel drukmicrofoon genoemd, bezit een cirkelvormig richtings
diagram. Bij de microfoon, zoals geschetst in fig. 38, is slechts één zijde
van het membraan aan de sinusvormige geluidsdruk p = p0 sin co t

270

VIII.F.2

blootgesteld. Is het oppervlak van het membraan A, dan werkt hierop
een1 kracht
K = A-p.
De snelheid v, die het membraan ten gevolge van deze kracht verkrijgt,
bedraagt
,,
Ap
(105)
v=
; co m 4- ~—h r
JOJ

waarin
m = de massa van het membraan;
s = de stijfheid van de membraaninklemming, vermeerderd met
de stijfheid van de achterliggende luchtkamer (een volume, dat samen
geperst wordt, gedraagt zich namelijk als een veer);
r = de mechanische weerstand van de membraaninklemming (in
wendige wrijving van het materiaal).
Deze snelheid v en aanstonds ook de uitgangsspanning is onafhan
kelijk van de invalshoek van de geluidsgolf op het membraan, wanneer
de afmetingen van de microfoon klein zijn ten opzichte van de golf
lengte. Het richtingsdiagram is dus een cirkel, zoals aangegeven in
fig. 39. Wordt de golflengte bij hoge frequenties vergelijkbaar met of
kleiner dan de afmetingen van de microfoon, dan verstoren reflecties
tegen het huis van de microfoon het geluidsveld in de naaste omgeving.
In dit geval wijkt het richtingsdiagram enigszins van de cirkel af en is de
microfoon aan de voorzijde iets gevoeliger dan aan de achterzijde.

, 4V

■mi

JM-

c

1

II—°

___

Fig. 40
Fig. 39. Richtingsdiagram van een drukmicrofoon. De uitgangsspanning C/van de
microfoon is op lineaire schaal in poolcoördinaten uitgezet als functie van de
hoek <p, waaronder het geluid invalt.
Fig. 40. Principe van een koolmicrofoon. M. membraan; V. vilten ring; R. weer
stand van de koolkorrels; x. uitwijking van het membraan; Ru, weerstand, waar
over de uitgangsspanning wordt afgetakt; C. condensator, om gelijkspanning op
de uitgangsklemmen te vermijden.
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De verschillende mogelijkheden om de mechanische trillingen van
het membraan om te zetten in electrische spanningen zullen nu aan een
nader onderzoek worden onderworpen.
a. De koolmicrofoon
De werking van een koolmicrofoon berust op de weerstandsvariaties
van het onderlinge contact der koolkorrels. Bij een koolmicrofoon,
zoals aangegeven in fig. 4c, zijn koolkorrels opgesloten in een zg. kool
kamer, die aan één zijde met behulp van een vilten ringetje door het
membraan wordt afgesloten. Een uitwijking van het membraan naar
rechts perst de kool dichter in elkaar, vergroot de contactdruk der kool
korrels en verkleint aldus de weerstand tussen de twee contacten, die
in de koolkamer zijn aangebracht.
In het beschreven geval bestaat het membraan meestal uit een dunne
micaplaat en is dus niet-geleidend. Ook bestaan constructies, waarbij
het membraan uit dun aluminiumfolie is vervaardigd, dat ter isolatie
langs electro-chemische weg van een dun niet-geleidend oxydhuidje is
voorzien (zg. geanodiseerd aluminiumfolie). Het is echter ook mogelijk,,
het membraan als een geleidende koolplaat uit te voeren. Dan kan de
koolplaat als contact dienen en is slechts één contact in de koolkamer
vereist. De koolkamer R maakt deel uit van een gelijkstroomcircuit,
waarin een 4 V-accu en een weerstand Ru zijn opgenomen. In de rust
toestand vloeit een gelijkstroom I0 door de microfoon. Voor een kleine
uitwijking x van het membraan is de weerstandsvariatie AR van de
koolkamer evenredig met deze uitwijking:
AR = —B x.
Hierin is B een constante, die afhangt van de constructie van de micro
foon. Een kleine weerstandsvariatie AR in een circuit met een stroom
is gelijkwaardig met een e.m.k. (zie Deel 2, hfdst. III)
U ='—J0 AR.
Bij een uitwijking x van het membraan ontstaat dus in het circuit een
spanning
U = i0B x.
Is de uitwijking sinusvormig veranderlijk met de tijd, dan kan de
e.m.k. worden uitgedrukt in de snelheid v:

u-h*.*
J(0

(106)

Deze e.m.k. veroorzaakt in het microfooncircuit een wisselstroom, die
op de gelijkstroom is gesuperponeerd. Van de spanning over de weer
stand Ru wordt met behulp van een grote condensator C alleen de
wisselspanningscomponent naar de uitgangsklemmen gevoerd. De
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nullastuitgangsspanning U0 bedraagt na substitutie van verg. (105) in
verg. (106)
Ap
IoB
Ru
.. (107)
U0=^
X
R
+
Ru’
jco
, S
] co m -+- —— + r
JOJ

waarin
m = totale bewegende massa van membraan en kool;
5 = totale stijfheid;
r = mechanische weerstand van membraanrand en frictie der koolkorrels.
In de inleiding is reeds opgemerkt, dat voor goede weergave de ver
houding tussen afgegeven spanning en geluidsdruk constant moet zijn
voor de verschillende geluidsfrequenties. Dit impliceert, dat in de noej

mer van verg. (107) de stijfheidsterm j— in het weer te geven frequentiegebied moet overheersen. De resonantie van het mechanisch systeem
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Fig. 41. Frequentiekarakteristiek van een koolmicrofoon volgens verg. (107).
Zowel de uitgangsspanning als de frequentie zijn op logarithmische schaal uit
gezet.
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Fig. 42. Frequentiekarakteristiek van een koolmicrofoon voor telefoniedoeleinden.

VIII.F.2 273
wordt dan ook bij een zo hoog
mogelijke frequentie co o gelegd
(bv. 3000 Hz),
27U
nl. — >> co m; — >> co2;
co
m
co O2 >> co2; co0 >> co.
In fig. 41 is volgens de gegevens
van verg. (107) de uitgangsspanning U op logarithmische schaal
als functie van de frequentie uit
gezet. De karakteristiek is beneden
de resonantiefrequentie inderdaad
recht en valt daarboven evenredig Fig. 43. Koolmicrofoon met marme
met co2 af, doordat de massaterm ren achterplaat en vergulde electroden
(Philips type 4210). Het membraan is
j co m gaat overheersen.
in de figuur weggenomen.
Bij hoge geluidsdruk is de weer
standsverandering niet meer even
redig met de uitwijking van het membraan. Hierdoor ontstaat dispro
portie, waardoor de microfoon minder geschikt is voor weergave met
goede kwaliteit. Bovendien gaan de koolkorrels tijdens het gebruik meer
of minder vast op elkaar zitten, zodat verschillen in gevoeligheid ont
staan.
Koolmicrofoons, die in combinatie met versterkers worden ge
bruikt, zijn dikwijls voorzien van een transformator ter vergroting van
de uitgangsspanning (gevoeligheid bv. 150 mV/N/m2 op 10000 Q.
aanpassingsimpedantie). De transformator komt dan in fig. 40 in de
plaats van de weerstand Ru, terwijl de condensator C kan worden
weggelaten.
De koolmicrofoon vindt door zijn betrekkelijk grote gevoeligheid nog
steeds een ruime toepassing in de telefonie. Door bepaalde kunst
grepen in de constructie toe te passen tracht men de gevoeligheid en de
verstaanbaarheid zoveel mogelijk op te voeren. Hierdoor wijkt de
frequentiekarakteristiek van een telefoniemicrofoon (fig. 42) nog al
sterk af van de ideale theoretische karakteristiek in fig. 41, verkregen
uit de gegevens van verg. (107).
Fig. 43 vertoont het inwendige van een koolmicrofoon met marmeren
achterplaat en vergulde electroden (Philips type 4210).
b. De condensatormicrofoon
De werking van de condensatormicrofoon (fig. 44) berust op de
capaciteitsveranderingen tussen een vaste electrode B en het bewegende
membraan A, dat in dit geval meestal uit zeer dun aluminiumfolie is
vervaardigd. Zoals in fig. 44 is geschetst, verkrijgt de condensator
microfoon via een zeer hoge weerstand Ru een voorspanning U0
18
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(bv. ioo V). Is de veldsterkte E0 en de afstand tussen de electroden x0,
dan is
Uq — Eq Xq.

Indien de belastingsweerstand Ru uit de schakeling in fig. 44 wordt
losgemaakt, zal de condensator C in de ruststand de spanning U0 be
houden. Bij een sinusvormig met de tijd veranderende uitwijking van
het membraan blijft de lading en dus ook de veldsterkte E0 constant
(zie Deel 2, hfdst. III), doch varieert de capaciteit. Als de amplitude van
de uitwijking x klein is, zoals bij een condensatormicrofoon steeds het
geval is, verandert de condensator spanning bij benadering ook sinus
vormig. Er ontstaat in serie met
u0
de condensator een e.m.k.
c
U — E0x.
De uitgangsspanning Uu is nawe2
derinschakeling van de weerstand
A
Ru
Ru
Uu = E0x
T-^+i?U
; coc
Fig. 44. Eenvoudige schakeling van een
condensatormicrofoon. A. membraan; Uitgedrukt in de snelheid van het
B. achterplaat; A en B vormen een membraan geeft dit
condensator C; U0. batterijspanning;
E0 X
Ru
Uu==±v
Ru* belastingsweerstand;
jco
Uu* uitgangsspanning.

^Ru JU|

—- -f- Ru

J COC

waarin de factor jde electrostatische koppelcoëfficiënt genoemd
wordt. Substitueert men hierin verg. (105), dan vindt men
Uu

E0

Ap

JCOjcom + J-+r
J CO

X

Ru
~ ~ ~Ru

(108)

J (O c

Hierin is:
m = massa van het membraan;
s = stijfheid van membraan en achterliggend luchtvolume;
r = mechanische weerstand van het systeem.
Uit verg. (108) volgen de voorwaarden, waaraan het systeem moet
voldoen, opdat de uitgangsspanning in het te gebruiken frequentiegebied onafhankelijk van de frequentie is.
a. De resonantiefrequentie van het mechanisch systeem moet zo
hoog mogelijk worden gekozen (bv. 8000 Hz), opdat de massa- en weerstandstermen j co m + r te verwaarlozen zijn ten opzichte van de stijf-
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s

heidsterm—. Dit geschiedt door het zeer dunne aluminium membraan
JCJ

met zeer grote radiale voorspanning in te klemmen,
b. i?u moet zo hoog zijn, dat bij de laagste in aanmerking komende
frequentie
i

nog kleiner is dan i?u. Dan is voor de frequentie, waarvoor

/?u, de factor —
1 + Ru

co C

nog 0,7.
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Fig. 45. Frequentiekarakteristiek van een condensatormicrofoon volgens verg.
(108).

Met deze voorwaarden neemt de frequentiekarakteristiek een verloop
aan, zoals in fig. 45 is geschetst. De karakteristiek is recht van 30 Hz tot
de resonantiefrequentie 8000 Hz. Beneden 30 Hz neemt de uitgangspanning evenredig met de frequentie af, terwijl de karakteristiek boven
de resonantiefrequentie evenredig met co2 valt. Voor een microfooncapaciteit van 100 /.ijuF moet de belastingsweerstand dan 50
be
dragen, een waarde, die, hoewel als lekweerstand niet gebruikelijk, hier
toch is gewenst.
De hoge impedantie van de microfoon maakt het onmogelijk een
transformator te gebruiken. Het is hier noodzakelijk, de uitgangsspanning (bv. 20 mV/N/m2) via zo kort mogelijke verbindingen aan het
rooster van de voorversterker toe te voeren, om te voorkomen, dat
kleine parasitaire capaciteiten een te grote invloed krijgen. De voor
versterker is dan ook meestal direct onder de microfoon aangebracht
en in het statief ondergebracht. Een apart voedingskastje met de
batterijen levert de benodigde spanningen voor versterker en microfoon.
Condensatormicrofoons worden veelal voor weergave met goede
kwaliteit gebruikt. De reproductie van de lage frequenties is zeer goed.
De weergave van dat deel van het frequentiespectrum, waar zich de
resonantie van het membraan bevindt, laat dikwijls te wensen over, ook
al is deze resonantie door de vlak achter het membraan liggende electrode gedempt.

1
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c. De kristalmicrofoon
De kristalmicrofoon is een microfoon, waarvan de werking berust op
de piëzo-electrische eigenschappen van sommige kristallen, zoals
Rochellezout (NaKC4H4Oe. 4 H20). Het woord piëzo is afgeleid van
het Griekse „piezein”, dat drukken betekent.
Bij een Rochellezoutkristal onderscheidt men drie onderling lood
rechte zg. kristalassen, die ten opzichte van de zijvlakken een be
paalde stand innemen (fig. 46a). Wanneer uit een kristal een vierkant
plaatje wordt gezaagd met zijn vlakken loodrecht op de a-as en de
zijden evenwijdig aan de b- en c-as (fig. 46b), dan zal een afschuivende
c
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Fig. 46. a. Model van een Rochellezoutkristal. De onderling loodrecht staande
kristalassen nemen een bepaalde stand ten opzichte van de zijvlakken in.
b. Uitgezaagd kristalplaatje met voor- en achtervlak loodrecht op de a-as en
zijkanten loodrecht op de b- en c-as. Deformatie ontstaat hetzij door afschuiving
met krachten Kt of K2, hetzij door uitrekking met krachten K.
c. Kristalplaatje voor een microfoon. Een uitrekking met krachten K in een
richting, die 450 met de b- en c-as insluit, doet tegengestelde ladingen op voor- en
achtervlak ontstaan.
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kracht K, in de richting van de b-as aan de voorzijde van het plaatje een
positieve, en aan de achterzijde een gelijke negatieve lading doen ont
staan. De grootte van deze ladingen is evenredig met de aangelegde
kracht, terwijl bij omkering van de kracht tevens de ladingen van teken
omkeren. Positieve en negatieve ladingen ontstaan ook respectievelijk
op het voor- en achtervlak, wanneer een schuifkracht K2 in de richting
van de c-as wordt aangelegd. Hieruit volgt, dat een kracht K, samenge
steld gedacht uit de schuifkrachten K1 en K2, onder 450 met de 6- en
de c-as, ook hetzelfde effect zal geven, nl. positieve en negatieve ladingen
respectievelijk op de voor- en achterzijde van het kristalplaatje.
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Fig. 47. a. Een kristalplaatje verkrijgt door longitudinale deformatie aan de ene
zijde een positieve en aan de andere zijde een negatieve lading.
b. Een kristalplaatje verkrijgt door buiging aan beide zijden een positieve of
aan beide zijden een negatieve lading. N. neutrale vlak.
c. Bimorph kristal, opgebouwd uit twee plaatjes met tegengestelde polariteit,
verkrijgt door buiging aan de ene zijde een positieve en aan de andere zijde een
negatieve lading.
d. Eenzijdig ingeklemd bimorph buigingskristal: K. kracht op het uiteinde;
x. uitwijking; U. afgegeven spanning.
Voor microfoons worden de kristalplaatjes (bv. 0,2 mm dik) met hun
voor- en achtervlak loodrecht op de a-as uitgezaagd, terwijl de zijden
een hoek van 450 met de b- en de c-as insluiten (fig. 46c). Wordt het
plaatje ten gevolge van een kracht K uitgerekt, dan ontstaan aan de
voor- en achterzijde tegengestelde ladingen (fig. 47a).
Bij omkering van de kracht keren ook de ladingen van teken om.
Wordt nu het kristalplaatje volgens fig. 47b gebogen, dan is dit plaatje
op te vatten als opgebouwd uit vele zeer dunne laagjes. De laagjes
boven het neutrale vlak N worden gerekt en geven ladingen overeen
komstig fig. 47a. De laagjes onder de neutrale lijn worden in elkaar
gedrukt, zodat deze negatieve ladingen aan de bovenzijde en positieve
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aan de onderzijde geven. Het totale effect van de buiging resulteert in
gelijke positieve ladingen aan boven- en onderzijde van het kristal,
zodat geen potentiaalverschil optreedt. Worden echter twee plaatjes van
tegengestelde polariteit, dat wil zeggen met tegengesteld gerichte a-as,
op elkaar gelijmd met tussenvoeging van een geleidend laagje, dan
ontstaat een situatie zoals geschetst in fig. 47c. Dit zg. bimorphe kristal
verkrijgt nu bij buiging aan boven- en onderzijde tegengestelde ladin
gen. Deze zijden worden van geleidende laagjes voorzien en vormen
aldus de electroden van het kristal. In fig. 47c! is een bimorph kristal
eenzijdig ingeklemd. Aan het uiteinde werkt een kracht K, waardoor het
kristal daar ter plaatse een uitwijking x verkrijgt. Is Q de lading, die
aan de electroden optreedt per newton en is 5 de stijfheid van het
kristal in newton/meter, dan is Q s de lading per meter uitwijking. De
Os
spanning aan de electroden wordt dan per meter uitwijking ~~ ,wanneer
C de capaciteit van het kristal voorstelt. Hieruit volgt, dat bij een uit
wijking x het kristal een spanning afgeeft

Bij sinusvormige uitwijkingen en uitgedrukt in de snelheid v geeft dit
TT

Qs

U°=J^CV'
waarin de factor

Qs
jcoC

(109)

de koppelcoëfficiënt van het piëzo-electrisch

systeem voorstelt.
Het principe van een kristaldrukmicrofoon is geschetst in fig. 48. De
mechanische trillingen van het membraan uit fig. 38 worden nu langs
piëzo-electrische weg omgezet in electrische spanningsvariaties. Verg.
(105) gesubstitueerd in verg. (109) geeft
Ap
Qs
(110)
U0 = j co C
.
s
;wm + — f r
jco
waarin
Q = lading van het kristal per krachteenheid;
C = capaciteit van het kristal;
A = oppervlak van het membraan;
s = stijfheid van membraan, kristal en achterliggende luchtruimte;
m = effectieve massa van de bewegende delen;
r = demping van het bewegend systeem.
Uit verg. (110) blijkt, dat de resonantie van het mechanisch systeem
wederom bij een zo hoog mogelijke frequentie moet liggen (bv. 6000 Hz).

VIII.F.2 279
De weergave is dan tot deze resonantiefrequentie onafhankelijk van
de frequentie. Boven deze frequentie valt de karakteristiek evenredig
met co2 af (fig. 49).
De constructie van het mechanisch gedeelte van een dergelijke
microfoon moet zodanig zijn, dat de op het kristal overgebrachte tril
lingen een getrouwe afbeelding zijn van de drukvariaties op het mem
braan. Er mogen geen extra resonanties door de overbrenging optreden.
Een ander veel gebruikt type kristaldrukmicrofoon is dat, waarbij het
kristal zelf als membraan functionneert. Twee bimorphe kristallen
worden samengevoegd, zoals aangegeven in fig. 48b. De kristallen
worden door een raampje op afstand gehouden en sluiten aldus een
klein luchtvolume in. Alleen de buitenzijden van de geluidscel zijn op
deze wijze aan de geluidsdruk blootgesteld. Elk bimorph kristal apart
geeft een spanning overeenkomstig verg. (110), waarin nu echter
A = oppervlak van één kristalplaatje;
s = stijfheid van één kristal en het halve achterliggende luchtvolume.
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Fig. 48. a. Kristalmembraanmicrofoon, waarbij de beweging van het
membraan langs piëzo-electrische
weg in electrische trillingen wordt
omgezet.
b. Kristalmicrofoon, waarbij het
kristal zelf als membraan fungeert.
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Fig. 49. Frequentiekarakteristiek van een kristalmicrofoon volgens verg. (110).
Beneden de resonantiefrequentie (bv. 6000 Hz) is de karakteristiek recht. Daar
boven valt de karakteristiek evenredig met co2 af. De gestippelde kromme geeft de
afwijking volgens verg. (m). De karakteristiek valt bij afsluiting van de microfoon
(capaciteit bv. 2000 w*F) met een weerstand (bv. 1 MQ) beneden een zekere
frequentie (bv. 80 Hz) evenredig met co af.
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De kristalplaatjes van een geluidscel worden electrisch in serie of
parallel geschakeld. De serieschakeling verdubbelt de spanning en
halveert de capaciteit. De meestal toegepaste parallelschakeling geeft
eenzelfde spanning als een enkel kristal (bv. 3 mV/N/m2) en verdubbelt
de capaciteit (bv. 2000 pF). Hoewel er principieel geen verschil is
tussen de beide typen kristalmicrofoons van fig. 48a en 48b is de membraanmicrofoon door zijn veel groter werkzaam oppervlak (A) belang
rijk gevoeliger (bv. 40 mV/N/m2 op 1000 pF). Hoe gedraagt de microfoon
zich nu wanneer de electrische uitgang met een impedantie wordt
afgesloten? De nullastuitgangsspanning is gegeven in verg. (110)
terwijl de inwendige impedantie -r^— bedraagt. Bij afsluiting met een
] O) c

weerstand Ru, bv. de roosterlekweerstand in de versterker, wordt de
uitgangsklemspanning
Ru
(m)
Uu= U
j co C

Hieruit volgt, dat de karakteristiek Uu = ƒ (w) evenredig met oj afvalt
beneden een frequentie, waarbij Ru co C = 1. Men dient de weerstand
i?u dus zo hoog te kiezen, dat de weergave van een voldoend lage
frequentie af recht is. Voor C = 2000 pF en Ru — 1 MO is de karakte
ristiek bij 80 Hz 3 dB gedaald, zoals gestippeld is aangegeven in fig. 49.
De kabel, waarmee de microfoon aan de versterker wordt verbonden,
mag slechts een capaciteit hebben, die klein is ten opzichte van die van
de microfoon. Immers door het parallelschakelen van een parasitaire
capaciteit aan het kristal zal de opgewekte lading een dienovereenkom
stig kleiner spanningsverschil aan de electroden teweeg brengen. Deze
gevoeligheidsvermindering is evenwel onafhankelijk van de frequentie,
zolang de kabel niet met een weerstand is afgesloten. Door de hoge
inwendige impedantie van het kristal is het niet mogelijk, de uitgangsspanning met een transformator omhoog te transformeren.
Een bezwaar van kristalmicrofoons is hun gevoeligheid voor vocht en
warmte. De kristallen dienen behoorlijk geïmpregneerd te zijn, opdat
vocht het Rochellezout niet kan aantasten. Ook warmte heeft een zeer
nadelige invloed op de piëzo-electrische eigenschappen van het kristal.
Boven 55 °C verliest het zout zijn kristalwater en daarmee zijn gevoelig
heid, die na afkoeling niet terugkeert. Onder normale omstandigheden
komt deze temperatuur echter zelden voor.
Reeds hier wijzen we op het verschil tussen het boven behandelde
buigingskristal van een microfoon en het zg. torsiekristal van een gramofoontaster (zie onder H). In fig. 50 is een eenzijdig ingeklemd torsie
kristal geschetst, waarbij het kristal getordeerd wordt door een kracht Kt
die op de naald wordt uitgeoefend. De ribbe, die het voor- en zijvlak
begrenst, ondervindt dan een schuifkracht omhoog, terwijl aan de
ribbe, die het achter- en zijvlak begrenst, een. schuifkracht omlaag
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werkt. Het ligt dus voor de hand, het plaatje zodanig uit het kristal te
zagen, dat voor- en achtervlak loodrecht op de a-as staan, terwijl de
zijkanten evenwijdig met de 6-as en c-as lopen. Dit is juist, zoals in
fig. 46b was aangegeven. Tordeert men volgens fig. 50 het kristalplaatje, terwijl dit uit één stuk bestaat, dan zullen de laagjes aan de
voorzijde van het neutrale vlak N een positieve lading op het voorvlak
en een negatieve op het neutrale vlak teweeg brengen. De laagjes aan de
achterzijde van het neutrale vlak, die naar beneden worden afgeschoven,
geven een negatieve lading op het neutrale vlak en een positieve lading
op het achtervlak. Het resultaat is, dat geen spanning tussen voor- en
achtervlak ontstaat.
Zaagt men evenwel het kristalplaatje uit fig. 50 langs het neutrale
vlak N door, en draait het daarbij gevormde achterste plaatje in het
6-c-vlak 90° rechtsom, waarna de beide helften met tussenvoeging
van een geleidend laagje weer op elkaar worden gelijmd, dan onder
vindt het voorste plaatje in fig. 50 een afschuivende kracht naar boven,
die met de schuifkracht K2 uit fig. 46b kan worden vergeleken. Het
achterste plaatje, dat in het è-c-vlak 90° rechtsom is gedraaid, wordt naar
beneden afgeschoven met een kracht, die nu met de schuifkracht Kx uit
fig. 46b moet worden vergeleken. Ten gevolge van de uitwijking van de
naaldpunt ontstaan dus nu op het voor- en achtervlak van dit bimorphe
torsiekristal tegenstelde ladingen en een dienovereenkomstige spanning.
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Fig. 50. Torsiekristal voor een gramofoontaster. .Het plaatje, dat eenzijdig is
ingeklemd, wordt door een kracht op de naaldpunt getordeerd.
Fig. 51. Principe van een electrodynamische drukmicrofoon. Aan het membraan
is een spoel bevestigd, die in een ringvormig magnetisch veld beweegt.

;

d. De electrodynamische drukmicrofoon (spoelmicrofoon)

:

Bij de electrodynamische drukmicrofoon, zoals in principe geschetst
in fig. 51, wordt aan het membraan een spoel bevestigd, die zich in eea
magnetisch veld kan bewegen.
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Is B de magnetische inductie in de luchtspleet (Vsec/m2), l de
lengte van de geleider (m) en v de snelheid van het membraan (m/sec),
dan is de in de spoel opgewekte spanning (V)
U = —BI v.

(112)

De factor B l stelt hierin de zg. electrodynamische koppelcoëfficiënt
voor. In tegenstelling met de reeds besproken microfoons, waar de
spanning steeds evenredig was met de uitwijking van het membraan, is
hier juist de snelheid bepalend voor de electrische uitgangsspanning.
Na substitutie van verg. (105) geeft verg. (112)
Ap ___
(113)
U=—Bl
5

j co m + ----- 1- r
jco
waarin
m=
s=
r=

nu
totale massa van membraan en spoel;
stijfheid van membraan en achterliggend luchtvolume;
mechanische demping van het systeem.

Indien het mechanische systeem zijn resonantie heeft in het midden
gebied van het frequentiespectrum (800 Hz), ontstaat volgens verg.
(113) bij een zeer kleine mechanische weerstand een karakteristiek,
zoals gestippeld is aangegeven in fig. 52. Een vrijwel rechte karakteris
tiek wordt bij deze microfoon verkregen door voldoende mechanische
weerstand aan te brengen. Dit laatste is meestal geen eenvoudige zaak.
Bovendien is de aan te brengen mechanische weerstand altijd tamelijk
groot, daar voor een bruikbare, enigszins robuste en gevoelige microfoon
de stijfheid en de massa van het bewegend systeem niet te klein kunnen
^ijn. Bijgevolg is de gevoeligheid dan ook vaak zeer gering [verg. (113)].
Een gebruikelijke constructie van een electrodynamische drukmicrofoon is geschetst in fig. 53. Hierbij is de methode met één resonantie-frequentie geheel verlaten.
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Fig. 52. Frequentiekarakteristiek van een electrodynamische drukmicrofoon
volgens verg. (113). Gestippeld met kleine mechanische weerstand; getrokken:
met grote mechanische weerstand.
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De microfoon is zodanig geconstrueerd, dat een aaneenschakeling
van verschillende gedempte mechanische resonanties een bij benadering
rechte karakteristiek geeft (fig. 54). Daar de resonanties minder gedempt
behoeven te worden dan in het eerstgenoemde geval (fig. 52) is de
gevoeligheid nu belangrijk groter; met transformator bv. 12 mV/N/m2

Fig. 54. Frequentiekarakteristiek van een electrodynamische drukmicrofoon
volgens fig. 53, waarvan het bewegende systeem verschillende gedempte resonanties bezit. De resonanties der afzonderlijke delen zijn gestippeld aangegeven.

Fig. 55. Electrodynamische
drukmicrofoon volgens fig. 53.

Fig. 56. Electrodynamische drukmicro
foon volgens het principe van fig. 53*
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op 10 000 Q aanpassingsimpedantie. Bij de constructie volgens fig. 53
is de kern van het magneetsysteem doorboord en opgevuld met een
materiaal, waarin de doorstromende lucht een vrij grote weerstand
ondervindt. Door deze weerstand wordt een der resonanties van het
systeem gedempt. Een pijpje dient voor het aanbrengen van een reso
nantie bij de laagste frequenties. De massa van de lucht in het pijpje
resoneert dan met de stijfheid van het luchtvolume in het huis van de
microfoon (zg. Helmholtz-resonator).
De electrodynamische drukmicrofoon wordt behalve in studios veel
bij reportages gebruikt. Het is in het algemeen een vrij robuste microfoon
en is meestal uitgevoerd met 200 D aanpassingsimpedantie, zodat een
enigszins lange microfoonkabel geen bezwaar oplevert. In fig. 55
en 56 geven we twee uitvoeringsvormen van deze microfoon.
3. Microfoons met achtvormig richtingsdiagram
De microfoons met achtvormig richtingsdiagram, ook wel drukgradiënt- of snelheidsmicrofoon genoemd, zijn aan de achterzijde niet
gesloten, zodat het drukverschil tussen voor- en achterzijde van het
membraan de aandrijvende kracht vormt. In fig. 57a staat het vlak van
het membraan loodrecht op de van links komende geluidsgolf. De geluidsdruk aan de voorzijde van het membraan zij
p = p0 sin oj L

(114)

De geluidsgolf, die een langere afstand (omloopweg d) naar de achter
zijde van het membraan moet afleggen, veroorzaakt daar een druk
p' = Po sin (co t — 2 71
waarin X de golflengte en d de lengte van de omloopweg is. Is het
oppervlak van het membraan At dan vindt men voor de aandrijvende
kracht
K = A p0 sin co t — sin (co t — 2 n -pj j =
= 2 Ap0 cos

t—

d
sin n -p

Is d «Xf dan is met goede benadering
K — 2 n -p A p0 cos co t
of, met ^ = —, waarin c de geluidssnelheid voorstelt,
X
c
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n \
K = co — A p0 cos o) t = co — A p0 sin I co l + — J.
Met verg. (114) en geschreven in complexe notatie is de aandrijvende
kracht
K — C j co p,
(115)
waarin C een constante voorstelt.
Bedraagt de invalshoek van de geluidsgolf niet nul graden (loodrecht
op het vlak van het membraan wil zeggen nul graden met de as van de
microfoon), maar een hoek cp, dan bepaalt alleen de loodrecht op het
membraan werkende drukcomponent de aandrijvende kracht, dus is
K — C j co p cos cp.
d

p=p0sin ojt

MEMBRAAN

±

JL

Fig. 57* a* Microfoon met achtvormig richtingsdiagram of drukgradiëntmicrofoon. De aandrijvende kracht wordt gevormd door het drukverschil tussen vooren achterzijde van het membraan, b. Richtingsdiagram van een
drukgradiëntmicrofoon.
Dit betekent, dat het richtingsdiagram van dit soort microfoons in
principe een achtvorm is, zoals in fig. 57b is aangegeven. Bevindt de
geluidsbron zich dus in het vlak van het membraan (9? = 90°), dan is de
aandrijvende kracht gelijk nul.
Van de verschillende mogelijkheden om de mechanische trillingen
van het membraan om te zetten in electrische vindt alleen het electrodynamische principe toepassing.
a. Electrodynamische drukgradiëntmicrofoon (spoelmicrofoon)
Bij de electrodynamische drukgradiëntmicrofoon (spoelmicrofoon)
volgens fig. 58 beweegt, evenals dit bij de electrodynamische drukmicrofoon het geval was, een aan het membraan bevestigde geleider in
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een ringvormig magnetisch veld.
Het magneetsysteem is zodanig
geconstrueerd, dat ook de achter
kant van het membraan zo goed
mogelijk aan de geluidsdruk is
blootgesteld. (Bij de microfoon
volgens fig. 51 was de achterzijde
van het membraan afgesloten.) Is
de lengte van de geleider l en de
magnetische inductie in de luchtspleet B, dan is de door de micro
foon afgegeven spanning bij een
loodrecht op het membraan in
vallende geluidsgolf
jcop

U=-Bl-

1
j co m +
—s 4-r
JO)

MAGNEET

d
MEMBRAAN

U
\N.WW'\\*

ZWZÏk
Fig. 58. Electrodynamische
drukgradiëntmicrofoon: zg. spoelmicrofoon. Aan het membraan is een
spoel bevestigd, die in een ringvormig
magnetisch veld beweegt.
De achterkant van de microfoon is
zoveel mogelijk open.

................... (116)
waarin p — de geluidsdruk, m — de massa, s = de stijfheid en r = de
mechanische weerstand van het bewegend systeem. Uit verg. (116)
volgt nu, dat voor een rechte frequentiekarakteristiek de resonantie van
het bewegend systeem bij een zo laag mogelijke frequentie moet liggen.
Boven de resonantiefrequentie overheerst dan de massaterm j co m in
de noemer van (116) en wordt de uitgangsspanning onafhankelijk
van co, terwijl de karakteristiek beneden de resonantiefrequentie even
redig met co2 afvalt, zoals aangegeven in fig. 59. De resonantiepiek
wordt meestal met enige mechanische weerstand (bv. een textielgaasje
achter het membraan op de kern geplakt) tot een toelaatbare hoogte
teruggebracht.
Bij de hoogste frequenties, waar de afmetingen van de microfoon
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Fig. 59. Frequentiekarakteristiek van een spoelmicrofoon. Beneden de resonantie
frequentie (bv. 150 Hz) valt de karakteristiek evenredig met co2 af, terwijl deze
daarboven recht is. Boven 4000 a 5000 Hz zullen afwijkingen optreden, doordat
de golflengte vergelijkbaar wordt met de afmetingen van de microfoon.
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vergelijkbaar worden met de golf
lengte, zullen, mede door reflec
ties tegen het huis, afwijkingen
van de rechte karakteristiek optre
den. De uitgangsspanning van een
dergelijke microfoon kan vrij hoog
zijn; met transformator ongeveer
40 mV/N/m2 op 10 000 f2 aanpassingsimpedantie. De betrekke
lijk eenvoudige constructie maakt
deze microfoon in het algemeen
goedkoper dan een electrodynamische drukmicrofoon, terwijl de
kwaliteit toch vrij goed is. Fig. 60
en 61 geven afbeeldingen van mi
crofoons van dit type.

Fig. 60. Electrodynamische
drukgradiëntmicrofoon.

Fig. 61. Electrodynamische drukgradiëntmicrofoon.
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b. De bandmicrofoon

/

De bandmicrofoon is een electrodynamische drukgradiëntmicroU
-5!
foon, zoals geschetst in fig. 62,
waarbij het membraan gevormd
wordt door een bandje, dat tevens
als geleider in een magnetisch
veld dienst doet. Het magneetsysteem is zodanig geconstrueerd,
dat de zeer kleine doorsnede van
MAGNEET
de poolschoenen een zo klein mo
gelijke omloopweg voor het geluid Fig. 62. Principe van een bandmicro
veroorzaakt. De afgegeven span foon. Het membraan is in de vorm van
een bandje tevens geleider.
ning volgt uit verg. (116), daar de
werking van een bandmicrofoon in
principe overeenkomt met die van de spoelmicrofoon. De resonantiefrequentie van het bandje kan zeer laag zijn, bv. 50 Hz, zodat de
frequentiekarakteristiek (fig. 63) daarbeneden evenredig met oj2 afvalt
en daarboven recht is tot bv. 10 000 Hz, waarbij de golflengte ver
gelijkbaar wordt met de omloopweg om de poolschoenen. Een textielgaasje, achter het bandje op de poolschoenen geplakt, dempt de
resonantie meestal in voldoende mate, terwijl dit het bandje tevens
tegen windstoten behoedt. De dikte van het bandje, dat uit aluminium
is vervaardigd, varieert bij de diverse constructies van 2 tot 4 /*.
Meestal wordt het geribd, opdat de stijfheid zo gering mogelijk zij.
De uitgangsspanning van een bandmicrofoon bedraagt met transfor
mator ongeveer 10 mV/N/m2 op 10 000 O aanpassingsimpedantie. In
studio's wordt veelal de op de transformator aanwezige 200 Q aanpassingstap gebruikt, daar men de microfoon dan van een lange kabel kan
voorzien, zonder dat de capaciteit hiervan invloed heeft op de karakteris
tiek. Fig. 64 toont een bandmicrofoon; de kap is er af genomen om het
inwendige te laten zien.
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Fig. 63. Frequentiekarakteristiek van een bandmicrofoon.

10 000 Hz
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Fig. 64. Bandmicrofoon.
4. Microfoons met cardioïdevormig richtingsdiagram
Microfoons met cardioïdevormig richtingsdiagram zijn veelal in ge
bruik, waar sprekers zich in een omgeving bevinden met een rumoerige
achtergrond, of in filmstudio's, waar men het geruis van de camera
wenst te elimineren. De microfoons van dit type zijn dikwijls samenge
steld uit een druk- en een drukgradiëntmicrofoon, waarvan de electrische uitgangen in serie zijn geschakeld. Zo kan een cardioïdemicrofoon uit een bandmicrofoon (drukgradiënttype) en een kleine electrodynamische drukmicrofoon zijn samengesteld. Deze worden dicht
naast elkaar in één huis gemonteerd, zodat de geluidsdruk voor beide
microfoons practisch dezelfde is. Zijn de microfoons even gevoelig, dan
wordt, na het in serie schakelen van de beide uitgangen, de totaalspanning
C/tot = U (1 + cos 93).
Onder een hoek (p = o° besproken, geeft de microfoon de grootste
spanning af, terwijl deze voor een hoek 93 = 180° nul wordt. Het rich
tingsdiagram v = ƒ (93) van een dergelijke microfoon is geschetst in
fig. 65 en vormt de zg. cardioïde.
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Behalve genoemde constructie zijn er ook cardioïde-microfoons, die
slechts uit één element bestaan. Dit type laten we echter onbesproken.

u tot
<p

Fig. 65. Richtingsdiagram van een cardioïdemicrofoon. C/tot — U (1 + cos y).

G
LUIDSPREKERS
1. Inleiding
Aan het eind van een versterker hebben we de beschikking over wissel
stroom. De functie van een luidspreker is, deze wisselstroom hoorbaar
te maken, dat wil zeggen om te zetten in luchttrillingen. Ons oor is
gevoelig voor deze luchttrillingen, mits de frequentie binnen bepaalde
grenzen ligt; in het gunstigste geval tussen 20 en 20 000 Hz. Vooral de
bovenste grens is sterk afhankelijk van de persoon en gaat bij het stijgen
der levensjaren steeds verder dalen. De gevoeligheid van het menselijk
oor is afhankelijk van de frequentie; het maximum ligt meestal tussen
2000 en 3000 Hz.
Voor het opwekken van de luchttrillingen moeten we de lucht op
de een of andere manier in beweging brengen. We kunnen dit doen met
behulp van een membraan, dat we in beweging brengen. Om dit mem
braan, dat altijd een zekere, hoewel kleine, massa m heeft, te laten
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bewegen, is een versnelling a nodig. Om deze massa m die versnelling a
te geven is een kracht K nodig:
K = ma.
Ten einde de stroom een kracht te laten uitoefenen maken we gebruik
van het magnetisch veld, dat optreedt in de omgeving van een geleider,
waardoor een electrische stroom vloeit. Reeds ruim een eeuw geleden
heeft Laplace de volgende algemene wet betreffende het magneetveld
van een electrische stroomgeleider opgesteld (zie Deel i, hfdst. IX.y.b):
Als in een willekeurige geleider een stroom I loopt en ds een klein
stroomelementje voorstelt, dat we rechtlijnig kunnen onderstellen, dan
is de magnetische veldsterkte Hf die dat stroomelementje op een af
stand t opwekt,
H = I ds sin <p/r2,
waarin 9? de hoek voorstelt tussen r en ds. De kracht staat loodrecht op
het vlak door r en ds. Voor het speciale geval van een lange rechte
geleider, die door de stroom I wordt doorlopen, volgt hieruit voor de
veldsterkte op een afstand r volgens de wet van Biot en Savart:
H = 21/r.
Met deze wet als basis kan men het magnetisch veld van elke wille
keurige stroomgeleider berekenen. Zo vinden we voor de veldsterkte
in een solenoïde H = n Ijl, waarin H = veldsterkte in A/m; n het aan
tal windingen; I de stroom in A en l de lengte van de solenoïde in m.
Deze formule geldt echter alleen, als de lengte van de solenoïde groot is
ten opzichte van de diameter. De veldsterkte H veroorzaakt in vacuum
of lucht een krachtlijnendichtheid of wel magnetische inductie: B =
/x0 H... (V sec/m2 = Wb/m2), waarin de inductieconstante /x0 = 4?r/io7...
(H/m). Het totaal aantal opgewekte krachtlijnen, ofwel de totale mag
netische flux, is:
0 = O B ... (Vsec = Wb),
waarin O... (m2) het oppervlak van de doorsnede is. Hieruit volgt
0 = nl ix0O/l. Geheel analoog aan het electrische geval noemen we
deze vergelijking de „Wet van Ohm voor magnetisme", ook wel de
wet van Hopkinson genoemd. Hierin zijn de ampèrewindingen n I de
magnetomotorische kracht (m.m.k.); l//.i0O de magnetische weerstand
i?m... (A/Wb = i/H) en 0 (Wb) de magnetische krachtstroom. Het
magnetisch geleidingsvermogen /x ... (H/m) wordt de „absolute per
meabiliteit" genoemd. Voor lucht is [x = /x0. We hebben dus met deze
„spoel met stroom" een magneet beschikbaar, waarmee we bv. op een
stukje ijzer een kracht kunnen uitoefenen. Deze kracht is nog aan
merkelijk groter te maken door het magnetisch geleidingsvermogen
van het circuit te verbeteren door het inbrengen van een materiaal
met een fx, die vele malen, dat wil zeggen /xT keer, zo groot is als /x0,
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bv. ijzer. Men schrijft /x = fxT/x0 ... (H/m), en noemt het onbenoemde
getal jxT de relatieve permeabiliteit. Dan wordt 0 = nlO/x0 fxjl.
Hieruit zien we tegelijkertijd, dat bij een bepaalde veldsterkte H in
een materiaal met een magnetisch geleidingsvermogen [x de in dit
materiaal geïnduceerde B /xT maal zo groot is als in lucht (zie Deel 1,
hfdst. IX).
Voor het berekenen van de uitgeoefende krachten gaan we uit van 4e
door Maxwell aangegeven specifieke kracht in een magnetisch veld K
Deze kracht is:
K' = Vg BH... (N/m2) (zie Deel 1, hfdst. IX). Noemen we weer het
oppervlak O en het totaal aantal krachtlijnen 0,
dan is, met 0 = O B en B = /x0 H, de totale
kracht:
—
K = 1/2 02l/xo O ... (N). Met deze gegevens
kunnen we nu de kracht berekenen, die een elec- 1
tromagneet uitoefent op een stukje ijzer (anker), pi-Ldat in de buurt van zijn polen is opgesteld. f
Stel in fig. 66 de stroom I... (A), het aantal win
Fig. 66.
dingen n, de lengte van een krachtlijn in het ijzer
l... (m), het ijzeroppervlak O ... (m2), de lucht- Magnetisch circuit
met luchtspleten.
spleet d... (m) en de relatieve permeabiliteit
van het ijzer /.iTf dan is de m.m.k. = nl... (A).
De magnetische weerstand van dit circuit is opgebouwd uit twee weer
standen in serie, nl. de ijzerweerstand l//x0 f.ivO... (A/Wb) en de lucht
weerstand 2 dlfi0 O... (A/Wb). Hieruit volgt 0 = n l /x0 0/[(Z/^r) + 2 d];
de kracht, waarmee het anker wordt aangetrokken, is

Ü

K=

nl
2 /20 O ... (N).
(IIVr) + 2 d

We zien hieruit, dat de invloed van de luchtspleet groot is door de
meestal grote waarde van fxT. Nemen we bv. I = 0,2 m en /xr = 2000,
dan wordt bij een luchtspleet d = o de vorm l//xT + 2 d = 1 X io-*. Bij
een spleet van bv. 1 mm wordt deze waarde reeds 21 X io-*, dus 21 maal
zo groot, waardoor de kracht met een factor 212 = 441 afneemt.
2. De electromagnetische luidspreker
Bouwen we nu met de onderdelen van fig. 66 zonder meer een luid
spreker door aan het anker een membraan te bevestigen, dan hebben we,
behalve het nadeel van de kwadratische werking van een dergelijk
systeem, het grote bezwaar van de zg. frequentieverdubbeling. Het
anker wordt nl. zowel in de positieve als in de negatieve fase van de
wisselstroom aangetrokken en we krijgen bij een wisselstroom van bv.
100 Hz een zwakke, sterk vervormde toon van 200 Hz; vergelijk fig. 67.
1 „Specifiek" wordt hier gebezigd in de betekenis van „betrokken op de eenheid
van oppervlak".

294 VIII.G.2

Door het aanbrengen van een permanent magnetisch veld kunnen we
deze bezwaren opheffen. De flux is dan 0 = A0 en de krachtvariatie
volgens (i) evenredig met
(0 + A0)2— 02 =
I
= 2 0 A0-\- (z!0)2.
+
In deze vorm kunnen we, doordat
'o
A0 klein is ten opzichte van 0,
a
de term (A0)2 verwaarlozen, waar
door dan de kracht evenredig
wordt met 2 0/A0. Hieruit zien
we, dat, behalve het opheffen van
K
bovengenoemde bezwaren, ook
een versterkende werking door het
b
permanente veld wordt bereikt.
Hiermede zijn we nu gekomen tot
0
het principe van de electromagnetische luidspreker, fig. 68. Deze
bestaat
uit een permanente mag
Fig. 67. Een stroom I volgens a geeft
een mechanische kracht K volgens b neet a, een spoel d, waardoor de
wisselstroom wordt gevoerd, die
met de dubbele frequentie.

ƒ

b

d

m

g

f

*•-----------1

j.............1

a
e

Fig. 68. Electromagnetische luidspreker, a permanente magneet; b. poolschoenen;
c. anker; d. spoel; e. veer; f. membraan; g. verbindingsstaaf tussen anker en
membraan.
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het wisselveld opwekt, en een anker c, dat door een of meer veren e in
zijn evenwichtsstand wordt gehouden en waaraan het geluiduitstralende
membraan f is bevestigd.
Volgens dit principe is een groot aantal verschillende uitvoerings
vormen mogelijk. De belangstelling voor deze soort luidsprekers is
inmiddels belangrijk verminderd door de vele nadelen, die aan dit
systeem zijn verbonden. We noemen de slechte kwaliteit door resonan
ties van de veren, die altijd toegepast moeten worden en het grote
gewicht van het trillende systeem, waardoor de weergave van de hoge
tonen ernstig in het gedrang komt. Ook is de weergave in het gebied
van de lage tonen altijd slecht, omdat het systeem de daarvoor benodigde
grote amplitudes niet toelaat zonder ernstige vervorming en verlies van
gevoeligheid. Hierdoor zijn deze systemen practisch geheel verdrongen
door de electrodynamische luidsprekers.
3. De electrodynamische luidspreker
Deze berusten op het principe, dat een geleider, waar een electrische
stroom door vloeit, een kracht ondervindt in een magnetisch veld (zie
Deel 1, hfdst. IX). Als er dus tussen de polen N en Z van een magneet
(fig. 69) een geleider is aangebracht, waardoor een stroom vloeit in de
richting van de pijl, dan zal die geleider een
kracht ondervinden, die loodrecht op het vlak
van tekening naar achter is gericht. Keert
men de richting van de stroom om, dan is de
1
kracht naar voren gericht. Vloeit een wissel
stroom door de geleider, dan zal deze met de
frequentie van de stroom loodrecht op het
Fig. 69. Een stroomvlak van tekening heen en weer bewegen.
voerende
geleider tussen
De kracht, die een geleider ondervindt, is de polen van
een magneet.
K = B11... (N). Hierin is B de inductie
van het magnetisch veld in Wb/m2, I de
stroom in ampère, l de lengte van de geleider in m en K de kracht
in newton. Het is gebleken, dat het de meest economische manier is om
de geleider tot een cirkelvormige spoel te wikkelen en deze spoel te laten
bewegen in een radiaal magnetisch veld.
De voordelen van deze, tegenwoordig het meest toegepaste luid
spreker, zijn de volgende. Het trillende systeem kan zeer licht worden
gemaakt en van een zeer slappe ophanging worden voorzien, omdat er
geen permanente kracht op werkt, zoals in het geval van de electromagnetische luidspreker. Door het geringe gewicht wordt de weergave van
de hoge tonen bevorderd en de soepele ophanging stelt het trillende
systeem in staat, grote amplitudes te maken, wat de weergave in het
gebied der lage frequenties ten goede komt. Verder blijft de luchtspleet klein, meestal slechts enkele tienden mm, waardoor de inductie B
tot een hoge waarde kan worden opgevoerd zonder al te hoge kosten en
de gevoeligheid van deze luidspreker gunstig wordt beïnvloed. Het enige
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nadeel, dat eventueel ten opzichte van de electromagnetische luid
spreker kan worden genoemd, is, dat de spoel zeer moeilijk met een
grote weerstand is te maken, waardoor men altijd genoodzaakt is een
transformator te gebruiken voor aanpassing aan de eindbuis.
In het voorgaande hebben we reeds vermeld, dat deze luidspreker
(fig. 70) bestaat uit een magneet en de benodigde ijzerconstructie
voor het verkrijgen van een radiaal magnetisch veld. In de luchtspleet
beweegt de spreekspoel, waaraan het membraan of de conus is bevestigd.
De spreekspoel wordt in de spleet op zijn plaats gehouden door de
centrering, terwijl de conus door middel van een soepele rand aan de
conusdrager is bevestigd.
, ,d2.,
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Fig. 71. Eenvoudigste vorm van een magneetsysteem voor
een electrodynamische luidspreker. K. kern; B. beugel.
Bij een magneetsysteem in zijn eenvoudigste vorm (fig. 71) hebben
we een ijzeren kern K, waaromheen een bekrachtigingsspoel wordt
gewikkeld. Deze kern wordt in een U-vormige ijzeren beugel B ge
klonken en vormt met een gat in de beugel de cirkelvormige luchtspleet.
De afmetingen van deze luchtspleet worden door de spreekspoel
bepaald. De breedte is meestal ongeveer 1 mm en de hoogte kan, af
hankelijk van de soort luidspreker, variëren van 3 tot ongeveer 10 mm.
De inductie in de luchtspleet is ook afhankelijk van de soort luidspreker
en varieert in de practijk tussen 0,5 en 2 Wb/m2. Om deze inductie op
te wekken, hebben we de veldsterkte in de luchtspleet nodig: H =
B/p0 ... (A/m); p0 = 4 tt/io7... (H/m), waaruit we het aantal
ampèrewindingen ofwel de m.m.k. van de bekrachtigingsspoel kunnen
berekenen met behulp van het verband
m.m.k. = H l = n I... (A).
Hierin is i/... (A/m) de veldsterkte in de luchtspleet en / de lengte van
de luchtweg in m. De lengte van de ijzerweg kunnen we in eerste

Fig. 70. Electrodynamische luidspreker, a. ringvormige magneet; b. ringvormige
poolschoen; c. ijzeren achterplaat; d. cilindervormige kern; e. steun voor de rand
van de conus; f. bevestiging van de rand van de conus; g. centrering van de
conus; h. conus; i. spoel; j. koperen stofbus.
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instantie verwaarlozen, omdat bij een economische constructie de per
meabiliteit van het ijzer groot is en dus de magnetische weerstand van de
ijzerweg klein is ten opzichte van de magnetische weerstand van de
luchtweg. Nemen we een practisch geval, bv. B = o,6 Wb/m2 en
2=i mm, dan is
n 1=

o,6 X io-3

= 478.

Het aantal ampèrewindingen van de bekrachtigingsspoel moet dus
ongeveer 478 bedragen. De totale flux in de luchtspleet is de inductie
B

o

PoH
a

O

>JoH

.b

Fig. 72. a. De magnetische inductie B als functie van
de magnetische veldsterkte H; b. de permeabiliteit /*r,
als functie van de magnetische veldsterkte H voor ijzer.
maal het oppervlak van de luchtspleet. Dit oppervlak is n maal de ge
middelde diameter dm =
^ maal de hoogte h. Nemen we een
2
practijkgeval, nl. dm = 19 mm en h = 5 mm, dan is het oppervlak van
de luchtspleet ongeveer 3 X io-* m2. Dus wordt de totale flux 0 =
1,8 X10-4 Wb.
Nu gaan in een magnetisch circuit niet alle opgewekte inductielijnen
door de luchtspleet, omdat we altijd verlies hebben door „strooiing”.
Als voorbeeld kunnen we noemen de inductielijnen, die van de kern
direct naar de beugel gaan, zowel onder als boven langs de luchtspleet.
We moeten het aantal benodigde inductielijnen in de luchtspleet dus
altijd met een bepaalde strooiingsfactor T vermenigvuldigen om het
totaal aantal op te wekken inductielijnen te verkrijgen. Deze factor
hangt hoofdzakelijk van de vorm van het systeem af en kan in dit geval
op 1,3 worden gesteld. De totale flux is dus 1,3X1, 8x10-* = 2,34 X
10-4 Wb. Dit gegeven hebben we nodig om vast te kunnen stellen, hoe
groot we de doorsnede van het ijzer moeten kiezen om de magnetische
weerstand van dit gedeelte van het circuit voldoende klein te houden.
Het geleidingsvermogen (de relatieve permeabiliteit //r) hangt namelijk
sterk van de inductie B af (fig. 72). Bij hoge B kan /xT zelfs bijna 1 wor-
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den. Het ijzer is dan verzadigd en gedraagt zich magnetisch als lucht.
Een geschikte practijkwaarde is B = 1,2 Wb/m2, H — 796 A/m,
/nT = 1200. Hieruit volgt dus, dat de minimale doorsnede van het ijzer
moet zijn 2,34 X io-*: 1,2 ... (m2), dat is ongeveer 2 cm2 en de breedte
van de beugel dus minstens 2 :0,5 = 4 cm. Zou bij hogere vereiste
inductie de beugel te breed en/of te dik moeten worden, dan gaat men
over op de dubbele beugel (fig. 73) of de geheel gesloten „pot"-con
structie. Al naar gelang de omstandigheden dit vereisen wordt van een
dezer drie uitvoeringsvormen gebruik gemaakt.
Ook in de kern zou de magnetische weerstand te groot kunnen worden
en dan moet hier ook tot verdikking worden overgegaan. Dit behoeft

Fig. 73. Magneetsysteem
met dubbele beugel voor een
electrodynamische luidspreker.

Fig. 74. Magneetsysteem
met verdikte kern.

echter nog niet tot gevolg te hebben, dat ook het gedeelte, dat de luchtspleet vormt, een grotere diameter moet krijgen. Het gedeelte, dat zich
in de bekrachtigingsspoel bevindt, wordt verdikt (fig. 74). Het dunne
gedeelte moet dan echter tot enkele millimeters onder de luchtspleet
doorlopen om de beweging van de spreekspoel niet te belemmeren. In
dit dunne gedeelte blijven we dan altijd een vrij hoge magnetische
weerstand houden, die het noodzakelijk maakt, extra ampèrewindingen
toe te voegen. Worden de gevoeligheidseisen nog hoger, dan zijn we
gedwongen, ook het spreekspoelgedeelte van de kern dikker te maken
en dus de spreekspoel een grotere diameter te geven. We zien dan ook bij
grote, zeer gevoelige luidsprekers, die bv. bij de sprekende film in bio
scopen worden toegepast, spreekspoeldiameters tot 5 cm.
4. De permanente magneet
Naast de bovengenoemde electromagneet wordt tegenwoordig steeds
meer een permanente magneet gebruikt voor het opwekken van het
noodzakelijke magnetische veld in de luchtspleet. Vooral de laatste
jaren worden de permanente magneten van het moderne hoogwaardige
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magneetstaal veel gebruikt. Het zou ons te ver voeren om hier een ant
woord te geven op de vraag, hoe permanent magnetisme eigenlijk
ontstaat. Laat ons volstaan met te zeggen, dat magneetstaal een ijzerlegering is met een groot oppervlak van de hysteresislus (£-//-kromme,
fig- 75)-

Fig. 75. Hysteresislus.
Het bepalen van deze B-//-kromme geschiedt als volgt. We plaatsen
het te onderzoeken stuk materiaal tussen de polen van een electromagneet(fig. 76), en bepalen bij elke waarde van de magnetiseringsstroom, waaruit we H kunnen berekenen (H = n ///), de inductie B in
het ijzer (zie onder 5, Deel 1 hfdst. IX.8). Als het materiaal zich bij de
aanvang in volkomen neutrale toestand bevindt (punt o, fig. 75) gaat B
bij opvoeren van de stroom volgens de zg. maagdelijke kromme stijgen.
We zien dan, dat het verschijnsel in het begin practisch lineair verloopt.
Wordt de stroom steeds meer opgevoerd, dan zien we, dat de kromme
meer horizontaal gaat lopen. Het materiaal nadert zijn magnetische
verzadiging. Is dit punt bereikt en gaan we daarna de stroom weer ver
minderen, dan zien we, dat B niet meer volgens de eerste kromme
terugloopt, maar langs een kromme, die hoger ligt, met het gevolg, dat
bij H = o B nog een bepaalde waarde behoudt. Deze waarde van B
wordt de remanentie Br van het materiaal genoemd. Om B nul te laten
worden is het nodig, dat H in tegengestelde richting een bepaalde
waarde heeft bereikt. Deze waarde van H wordt de coërcitiefkracht Hc
genoemd. De rest van de lus, die symmetrisch ten opzichte van de oor
sprong o ligt, wordt dan opgenomen door het materiaal in tegenge
stelde richting in de verzadiging te brengen, daarna de stroom te ver
minderen tot nul, om te keren en tot het positieve verzadigingspunt
op te voeren. Men krijgt het materiaal weer in de neutrale toestand
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terug, door, uitgaande van maximum-stroom al commuterend — dus
lussen beschrijvend — de stroom tot nul te laten dalen.
We merken op, dat we bij het doorlopen van de hysteresislus (fig. 75)
twee bijzondere punten Bv en Br' passeren. In deze punten wordt er

Fig. 76. Het bepalen van de B-H-kromme van ijzer,
a. spoel; b. ijzeren kern; c. te onderzoeken stuk ijzer.
geen energie aan het systeem toegevoerd — de stroom is nul — terwijl
het materiaal zich in een bepaalde magnetische toestand bevindt.
We kunnen dit magnetisme verminderen en zelfs geheel opheffen, door
extra energie toe te voeren, nl. het vergroten van de omgekeerde stroom.
We kunnen dus zeggen, dat er in de punten van de hysteresislus in het
tweede en vierde kwadrant magnetische energie in het materiaal aan
wezig is. Deze magnetische energie is evenredig met het oppervlak van
de B-H-kromme; dus evenredig met het product B X i/. De „ontmagnetiseringskromme” in het tweede kwadrant wordt voor de kwaliteits
beoordeling van het magneetstaal gebruikt (fig. 77).
Bepalen we het product B x H als functie van B, dan zien we, dat
dit product ergens tussen BT en o een maximum vertoont. Immers in
het geval van B = BT is H = o, dus B x H = o, hetgeen eveneens het
geval is bij B = o. Ergens tussen B = BT en B = o moet B X H dus
een maximum vertonen. In dit punt is dus de magnetische energie van
het materiaal maximaal. Bij een zo economisch mogelijke dimensionnering van een permanente magneet moeten we er altijd voor zorgen, dat
het werkpunt W op de ontmagnetiseringskromme zo ligt, dat het product
£w x Hyj maximaal is. De kwaliteit van een magneetstaal wordt dan
ook door dit maximum aangegeven. Bij de oude wolfram- en chroomstalen ligt dit bij ongeveer 2400, terwijl men met de moderne stalen
zoals het „Ticonal”-staal en het alnico V ver boven de 40 000 uitkomt.
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Praetijkwaarden zijn bv. £w = i Wb/m2; i/w = 32000 A/m;
(B H) max = 3^ ooo* _
.
Ter vergemakkelijking van het begrip zouden we dus, in analogie met
het electrische geval van een accumulatorcel, kunnen zeggen: een kubus
van dit magneetstaal van 1 m3 is een cel van magnetische energie met een

H

Hc

Hw

O

Fig. 77. Het verband tussen B en B x H bij ijzer.

Fig. 78. Magneetsysteem
met ringmagneet M.

Fig. 79. Magneetsysteem
met kernmagneet M.

m.m.k. van 32 000 A/m en een magnetische flux van 1 Wb, terwijl we
bij het voeden van een bepaalde magnetische weerstand er voor moeten
zorgen, dat de permanente magneet zodanig uit een bepaald aantal van
deze „cellen” in serie- en parallelschakeling is opgebouwd, dat elke cel
in deze optimale conditie werkt. In het analoge electrische geval zou
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men dan zeggen: voor het voeden van een bepaalde electrische weer
stand de voedingsbatterij zodanig uit cellen op te bouwen, dat de in
wendige weerstand gelijk wordt aan de gegeven uitwendige weerstand.
In het eenvoudige voorbeeld van de electromagneet in de vorige
paragraaf hadden we voor de luchtspleet nodig een m.m.k. = 478 A.
De lengte van de permanente magneet van bovengenoemd staal met
een J/w van 32 000 A/m zou dus 1,5 cm moeten zijn. De totaal op te
wekken flux moest 2,34 X10—* Wb zijn. Als oppervlak van de perma
nente magneet is dus nodig 2,34 X 10—1 m2 = 2,34 cm2. Al naar de
omstandigheden dit vereisen wordt dit magneetstaaloppervlak dan
„verwerkt" als ringmagneet (fig. 78) of kernmagneet (fig. 79). Het
spreekt vanzelf, dat, evenals in het geval van de electromagneet, extra
magneetstaal-lengte moet worden toegevoegd voor eventueel aanwezige
extra magnetische weerstanden in het circuit, zoals plaatsen van mag
netische verzadiging in het ijzer en extra luchtspleten. Eveneens moet
altijd rekening worden gehouden met de juiste strooiingsfactor, die
mede het oppervlak van de magneetstaaldoorsnede bepaalt. Deze strooi
ingsfactor wordt empirisch bij elke constructie bepaald. Bij luidsprekers
kan deze factor in de practijk variëren van 1,2 tot 4. Dit wil zeggen,
dat in het geval van ongunstige constructies slechts 25% van de opge
wekte flux nuttig wordt gebruikt.
5. Magnetische metingen
Magnetische metingen geschieden met een ballistische galvanometer *
Dit is een draaispoelinstrument met zeer grote gevoeligheid en grote
trillingstijd van enkele secunden met de bedoeling, om met de uitslag
een maat te hebben voor de spanningsstoot, die in het spoeltje optreedt,
mits de duur van deze spanningsstoot klein is ten opzichte van de tril
lingstijd van de galvanometer, met andere woorden dat de spanning
reeds weer nul is voordat de galvanometer een merkbare uitslag heeft
verkregen. Wil men op een bepaalde plaats in een magnetisch circuit
de flux in weber = voltsecunden (== aantal krachtlijnen) meten, dan
worden op die plaats een of meer windingen gelegd, die worden aan
gesloten op het spoeltje van de galvanometer. Men laat nu in zeer korte
tijd de flux in de winding verdwijnen door bv. de magneet weg te trek
ken, de magnetiserende stroom te commuteren of te onderbreken of de
winding uit het circuit te trekken op een zodanige manier, dat deze niet
wordt onderbroken. In de winding wordt dan een spanningsstoot
geïnduceerd, waarvan de waarde door de uitslag van de galvanometer
wordt bepaald.
De galvanometer is van te voren geijkt, hetgeen geschiedt met behulp
van een zg. normaalsolenoïde. Dit is eigenlijk niets anders dan een met
zorg geconstrueerde zeer lange solenoïde met een groot aantal windingen
waarop in het midden een klein aantal secundaire windingen wordt
gelegd. Men neemt hier een zeer lange solenoïde voor om er zeker van
te zijn, dat er in het midden een homogeen veld ontstaat van bekende
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sterkte en inductie, als de stroom, die er door vloeit, bekend is (fig. 80).
In de primaire wikkeling P van de solenoïde wordt een bekende stroom
I met behulp van de commutator K gecommuteerd en de uitslag van
de galvanometer G, die met de fluxspoel F in serie op de secundaire
wikkeling S is aangesloten, bepaald. Met de stroom I... (A), de door
snede O ... (m2) en het aantal windingen n van P en de lengte l... (m)

s
00000'

00000 /
p

0G
F

Fig. 8o.
Opstelling voor het meten van de magnetische flux.
van de solenoïde is de flux bekend: & = fi0 I n O/Z... (Wb). Met de
verdere gegevens is dan gemakkelijk te berekenen, hoe groot de fluxvariatie in het secundaire circuit moet zijn om i schaaldeel uitslag van
de galvanometer te verkrijgen. Speelt de fluxvariatie van 0 tot o zich
af in een tijd, die kort is ten opzichte van de trillingstijd van de galvano
meter, dan doet het er niet toe, hoe de flux tussen 0 en o verloopt, ook
al zou deze boven 0 uitkomen of negatief worden. De uitslag van de
galvanometer is alleen afhankelijk van het verschil tussen begin- en
eindwaarde van 0. Voor het bepalen van de inductie B wordt de gemeten
flux in weber gedeeld door het oppervlak van de fluxspoel in m2. Bij
het radiale veld van de luchtspleet van een luidspreker wordt een
rechthoekige winding gebruikt, die op het oppervlak van een cilinder
wordt aangebracht. Hiermede wordt bereikt, dat de krachtlijnen overal
het vlak van de fluxspoel loodrecht snijden en zo een nauwkeurige veldsterktemeting mogelijk maken.
Aan het slot van deze uiteenzetting over permanente magneten
moet nog even de aandacht worden gevestigd op de noodzakelijkheid,
om een permanent magneetsysteem compleet gemonteerd te magneti
seren. Men kan dus niet de magneet eerst magnetiseren en daarna in
zijn circuit monteren of bv. in het geval van reparatie de magneet uit
het systeem halen en hem er zonder meer of na extra magnetiseren
weer in zetten. In al deze gevallen komt de veldsterkte in de luchtspleet
veel lager te liggen, vooral indien de moderne hoogwaardige magneetstalen zijn toegepast. Dit is aan de hand van fig. 8i als volgt te verklaren.
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De permanente magneet in het systeem wordt zodanig gedimensionneerd, dat hij werkt in het punt W van de ontmagnetiseringskromme,
waar B X H maximaal is. Bij het magnetiseren wordt het gehele
systeem sterk verzadigd. Met nog ingeschakelde magnetiseringsstroom
wordt de magnetische toestand van het staal dan bv. aangegeven door
het punt A. Wordt de stroom uitgeschakeld (H = o) terwijl het

0
H
Hc
Fig. 81. Vermindering der inductie na het tijdelijk
verwijderen van de magneet uit zijn ijzercircuit.

systeem nog in het magnetiseerapparaat blijft zitten, dan wordt het
punt Bt bereikt. De uitwendige weerstand is practisch nul door de lage
weerstand van het ijzeren juk van het magnetiseerapparaat, die de nor
male uitwendige weerstand van de oorspronkelijke luchtspleet kort
sluit. Pas als deze kortsluiting wordt opgeheven door het systeem uit het
magnetiseerapparaat te trekken, stelt de magneet zich in op het oor
spronkelijk gecalculeerde werkpunt W. Zou men nu de enkele magneet
van te voren magnetiseren, dan komt deze na uittrekken uit het magneti
seerapparaat via A, Bt en W in C terecht, omdat de uitwendige mag
netische weerstand nu zoveel groter is dan in gemonteerde toestand.
Zetten we nu de magneet in zijn systeem, met andere woorden maken
we de uitwendige weerstand weer kleiner, dan zal het werkpunt langs
een lagere kromme naar boven wandelen en tenslotte niet in W, doch
in Wi terechtkomen, waar B X H veel kleiner is dan (B H)max.
Immers kan het werkpunt pas via A weer op de bovenste kromme
komen (zie ook Deel 1, hfdst. IX, 8).
De moderne magneetstalen kenmerken zich door een zeer steil
verloop van de B-H-kromme, waardoor de magneten in open toestand
veel verder op de B-H-kromme in de richting van Hq wegzakken als
ze eenmaal het punt W gepasseerd zijn. Het is daarom ook niet juist, de
kwaliteit van magneetstalen op de aantrekkingskracht van open stukken
te beoordelen. Een staal met een hoge waarde van (B H)max zal het
dan vaak afleggen tegenover een soort met een extreem hoge coërcitiefkracht, waarbij (B H)max laag kan zijn door bv. een zeer lage
remanentie.
20
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6. De spreckspoel en de aanpassing aan de eindbuis
De spreekspoel bestaat meestal uit twee lagen geëmailleerd koperdraad,
gewikkeld op een kokertje van dun, maar stevig materiaal, ongeveer
0,1 mm dik. Tijdens het wikkelen wordt de een of andere lak toege
voegd, die na drogen of bakeliseren een stevig, goed samenhangend ge
heel oplevert. De gelijkstroomweerstand bedraagt meestal slechts
enkele ohms.
(z)

Fig. 82. De impedantie \Z\ van een luidspreker als
functie van de frequentie.
Bij de aanpassing aan de eindbuis interesseert ons echter in de eerste
plaats de impedantie, daar deze vrij sterk van de frequentie afhangt
(fig. 82). Naar de hoge frequenties stijgt de impedantie belangrijk; niet
alleen door de zelfinductie van de spoel, waar toch altijd een ijzerkern
in zit en die ook omgeven is door ijzer, maar ook door de verliesweerstand i?w, die wel in hoofdzaak wordt veroorzaakt door de wervelstroomverliezen in het niet gelamelleerde omringende ijzer.
Aan dit euvel, dat de aanpassing aan de eindbuis bij de hoge frequen
ties ongunstig beïnvloedt, wordt soms tegemoet gekomen door de luchtspleet van een roodkoperen voering te voorzien. Hierdoor wordt
vooral i?w sterk gedrukt en kan men een behoorlijk constante impe
dantie naar de hoge frequenties verkrijgen. De piek in de impedantie kromme in het gebied van de lage frequenties ontstaat door de reso
nantie van het trillende systeem, samengesteld uit de massa van alle
bewegende delen plus die van de meetrillende lucht met de gecombi
neerde stijfheid van centrering en conusrand. De hoogte van deze piek
wordt sterk beïnvloed door de uitwendige acoustische demping, het
plaatsen op een schermplaat (zie onder 7) en de grootte van deze plaat,
opstelling in een min of meer gevulde kast, enz. Uit het verloop van de
impedantiekromme is duidelijk te zien, dat men niet kan spreken over
de impedantie van een luidspreker, laat staan van de weerstand. Men
moet bij een opgave van de impedantie steeds de frequentie vermelden;
nog beter is het, de gehele impedantiekromme te verstrekken; dan kan
de gebruiker zelf beoordelen, waar hij het gunstigste compromis wil
leggen.
Over de kwaliteit van de geluidsweergave van een luidspreker zegt
de impedantiekromme maar weinig. Men kan er alleen de ondergrens
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van het weer te geven frequentiegebied uit aflezen, omdat beneden de
eigenresonantie de luidspreker practisch niets meer geeft. De rest van
de zg. getrouwheid of weergavekarakteristiek hangt practisch alleen
van de conus af.
7. De luidsprekerconus
Met deze conus nu komen we op een gebied, waarvan helaas nog zeer
weinig bekend is. Iedere zg. expert heeft zo zijn eigen ideeën, de ene
fabrikant maakt ze zus, de andere zo; de een met wat meer en de ander
met wat minder gunstig resultaat. Theoretisch heeft men het probleem
alleen in de hand in het frequentiegebied, waar de conus als één geheel
in fase met de spreekspoel trilt. Bij een normaal type luidspreker van
bv. 20 cm conusdiameter is dit tot ongeveer 800 Hz het geval. Het grote
gebied van 800 Hz naar boven wordt geheel bepaald door deelresonanties van het conusoppervlak, die dan op een geschikte manier moeten
worden gedempt. Dit is dan het terrein van de mannen met ervaring, die
weten om te springen met allerlei soorten papierpulp, schepmethodes,
laksoorten enz. De fabriek, die in staat is geweest een ruime ervaring
op dit gebied in de laatste 25 jaar op te bouwen, heeft uit den aard der
zaak de beste troeven in handen.
In het bovengenoemde beperkte frequentiegebied, dat is dus het
gebied, waarin de golflengte van de uitgestraalde trilling groot is ten
opzichte van de afmetingen van de conus en als deze conus is geplaatst
in een schermplaat, die groot is ten opzichte van die golflengte, kunnen
we van de luidspreker zeggen, dat zijn uitgestraalde acoustische ver
mogen onafhankelijk is van de frequentie met uitzondering bij zijn eigen
resonantie. Het rendement is evenredig met
rjB2VS2
g m2
waarin
7] = vulfactor van de luchtspleet = het kopervolume van de spreek
spoel gedeeld door het luchtvolume van de spleet;
B = inductie in de luchtspleet in Wb/m2;
V = volume van de luchtspleet in m3;
5 = oppervlak van het grondvlak van de conus, in m2;
q = soortelijke weerstand van het draadmateriaal in Q/m;
m = totale massa van alle bewegende delen, plus de massa van de meetrillende lucht, die gelijk is aan 6,4 Xr3... (kg), waarin
r = straal van de conus in m.
Hieruit zien we, dat de gevoeligheid van een luidspreker niet alleen
evenredig is met het kwadraat van de inductie in de luchtspleet, maar
ook met het volume van die spleet. De opgave van de veldsterkte alleen
!: *.
zegt dus lang niet alles.
Het quotiënt S2/m2 vertoont bij een bepaalde keuze van sprëekSpiofcl,
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centrering en conusmateriaal een maximum als functie van de conus
diameter.
Men kan een indruk krijgen van de weergavekwaliteit van een luid
spreker door het opnemen van een getrouwheidskarakteristiek. Hierbij
wordt de geluidsdruk bepaald als functie van de frequentie bij een con
stante stroom door, of spanning op de spreekspoel. Dit moet in de open
lucht of in een speciaal daarvoor gebouwde kamer met 100% absor
berende wanden geschieden. In een normale kamer met min of meer
reflecterende wanden ontstaan namelijk staande golven met knopen en
buiken, die het meetresultaat zodanig vertroebelen, dat men er weinig
aan heeft. De bedoeling is immers een indruk te krijgen van de luid
spreker; hoe hij later in een normale kamer zal klinken is een kwestie
van de kameracoustiek. Een goede luidspreker moet zo neutraal moge
lijk zijn.
De geluidsdruk wordt meestal gemeten met een speciaal voor het
doel gebouwde en geijkte kleine condensatormicrofoon. Vaak wordt de
kromme automatisch geregistreerd, waarvoor de gebruikte toongenerator mechanisch met een papierrol is gekoppeld. Een schrijfstift noteert
op het papier de geluidsdruk als functie van de frequentie (fig. 83). (Bij
het opnemen van dergelijke karakteristieken wordt de luidsprekerstroom
bij 1000 Hz even onderbroken om de juiste plaats der frequentieschaal
op de grafiek vast te leggen.)
Bekijken we een dergelijke kromme, dan zien we, dat dit allesbehalve
een rechte lijn is. Vooral naar de lage frequenties wordt de gevoeligheid
steeds minder, behalve op de plaats van de resonantie, waar de kromme
een piek vertoont. Deze afval in het gebied van de lage tonen wordt
veroorzaakt, doordat het geluid van de voorkant van de conus gecom
penseerd wordt door dat van de achterkant. Deze beide geluidsgolven
zijn in tegenfase. Ontstaat namelijk door de beweging van de conus naar
*9riR
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Fig. 83. Karakteristiek van een luidspreker zonder schermplaat; de geluidsdruk
als functie van de frequentie (bij 1000 Hz is de stroom even onderbroken om de
frequentieschaal vast te leggen).
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voren aan de voorkant van de luidspreker een overdruk, dan ontstaat
tegelijkertijd aan de achterkant een onderdruk. Worden er nu geen
extra maatregelen genomen, dan zullen deze drukverschillen direct om
de rand heen genivelleerd worden en er wordt geen geluidsgolf naar
voren uitgestraald. De conus doet dan eigenlijk niets anders dan lucht
van de ene kant naar de andere pompen. Om dit te verhinderen moeten
we dus een scheidingswand aanbrengen tussen voor- en achterkant
van de luidspreker. De afmetingen van deze scheidingswand, schermplaat of „baffle” genaamd, bepaalt de weergave in het gebied van de
lage tonen. De laagste frequentie, die nog juist onverzwakt wordt
gegeven, is die, waarvan de geluidsgolf van de achterkant nog juist niet
met tegengestelde fase aan de voorkant aankomt. Het is dus die fre
quentie, waarvan de halve golflengte gelijk is aan de afstand van de
voorkant van de conus via de rand van de schermplaat naar de achter
kant. In het geval van een cirkelvormige schermplaat is de golflengte
van de afsnijfrequentie gelijk aan 2 X de diameter.
De voortplantingssnelheid van het geluid in de lucht is ongeveer
300 m per secunde. Bij een schermplaat van 1 m diameter is de golf
lengte van de afsnijfrequentie 2 m. De afsnijfrequentie zelf is dus onge
veer 150 Hz. In formule: de afsnijfrequentie F =

, waarin d = dia

meter van een cirkelvormige schermplaat in m. In fig. 84 zien we de
karakteristiek van dezelfde luidspreker als in fig. 83, doch nu met een
schermplaat van 2 m2.
In alle gevallen hangt de weergave van een luidspreker in het gebied
van de lage tonen dus sterk af van de afmetingen van de schermplaat
of de kast, waarin de luidspreker is gemonteerd. Verder dan de resonantiefrequentie kan men echter niet komen, daar beneden deze frequentie
het rendement zeer sterk afneemt.
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Fig. 84. Karakteristiek van dezelfde luidspreker als in fig. 83, doch met een
schermplaat van 2 m2.
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Fig. 85. Karakteristiek van een luidspreker van minder goede kwaliteit.
Daar de massa van de meetrillende lucht effectief meewerkt tot de
geluidsweergave en deze massa evenredig is met de derde macht van de
straal van de conus, is gemakkelijk in te zien, dat men voor een goede
weergave van de lage tonen luidsprekers moet hebben met grote conus
sen. Voor de weergave in het gebied der hoge frequenties moet men
echter lichte conussen toepassen, zodat ook hier voor elke luidspreker
een gunstig compromis moet worden gezocht. Worden hoge eisen
gesteld aan de weergavekwaliteit, dan worden vaak verschillende
soorten luidsprekers tezamen gebruikt: grote voor lage tonen („woofer”)
en kleine voor hoge tonen („tweeter”). De toegevoerde energie uit de
versterker wordt dan door een scheidingsnetwerk in twee gebieden, nl.
van hoge en lage frequenties, verdeeld. De overgangsfrequentie wordt
meestal in de buurt van 500 Hz gelegd.
Bij een verdere beschouwing van de frequentiekarakteristieken van
fig. 83 en fig. 84 zien we van ongeveer 1000 Hz af de gemiddelde
kromme langzaam naar de hoge tonen stijgen. Dit wordt veroorzaakt
door het bundeleffect bij de hoge frequenties als gevolg van inter
ferentieverschijnselen tussen delen van de conus zelf. Hoe groter de
conus is, des te sterker is dit effect.
Behalve dit langzame oplopen zien we ook verschillende min of meer
uitgesproken pieken en dalen, veroorzaakt door de reeds eerder ge
noemde conusresonanties. Voor luidsprekers met goede kwaliteit is
het de taak van de fabrikant, deze verschijnselen door een geschikte
materiaalkeuze en vormgeving zoveel mogelijk te onderdrukken. Dat
dit niet altijd met evenveel zorg gebeurt zien we in de kromme van fig.
85, die de karakteristiek weergeeft van een luidspreker van vrij slechte
kwaliteit. Dat een dergelijke luidspreker nog geaccepteerd wordt, is o.m.
te verklaren door het feit, dat resonantieverschijnselen een bepaalde
aanlooptijd nodig hebben, zodat ze niet direct zo geweldig opvallen.
Wel gaan ze op den duur „vermoeiend” klinken en zal iemand, die meer
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van muziek dan van lawaai houdt, het verschil tussen een „gepiekte"
en een „gladde” karakteristiek wel degelijk horen.
Behalve de lineaire vervorming, die uit bovengenoemde karakteris
tieken is te zien, hangt de kwaliteit van een luidspreker ook van nietlineaire vervorming af. De niet-muzikale bijgeluiden, als ritsel enz„
laten we hier buiten beschouwing; deze behoren vanzelfsprekend
afwezig te zijn. Oorzaken van niet-lineaire vervorming kunnen zijn:
niet-lineariteit van de stijfheid van de conusrand en van de centrering.
Deze hebben tot gevolg, dat een toegevoerde zuiver sinusvormige wissel
stroom door de spreekspoel geen zuiver sinusvormige beweging van de
conus oplevert en dus extra harmonischen optreden, die in de muziek
niet thuis horen, en intermodulatieverschijnselen, waarbij een hoge toon
gemoduleerd kan worden met een tevens aanwezige lage.

H
GELUIDSREGISTRATIE EN -REPRODUCTIE
1. Inleiding
Een gramofoonplaat wordt gesneden met behulp van een instrumentje,
snijkop of groefsnijder genaamd. Het principe van de meest gebruikte
uitvoering is in fig. 86 geschetst. Tussen de poolschoenen Pi en P2
van de magneet M kan een anker A bewegen om de as O. Om het anker
en door de poolschoenen ingesloten is een spoel S aangebracht, waar
door de wisselstroom wordt gevoerd. Onder invloed van de combinatie
van het permanente veld van de
M
magneet M en het wisselveld, ver
oorzaakt door de wisselstroom in
de spoel, voert het anker A een
trillende beweging uit om de as O.
De schrijfnaald N gaat heen en
weer volgens de pijlen in de
figuur, terwijl de plaat loodrecht
op het vlak van tekening onder N
door draait. In rust, dat wil zeggen
--p2
zonder stroom door de spoel, zal P1-\
de naald een groef in het plaat
\
materiaal snijden. Door de wissel
stroom in de spoel maakt de
\
naald zijdelingse uitwijkingen in
s
o
/
het rhythme van die wisselstroom.
V^N
De groef verkrijgt daardoor even
eens zijdelingse uitwijkingen. Op
deze wijze ontstaat het zg. hori
zontale of laterale schrift, wat wel
Fig. 86. Principe van
het meest gebruikt wordt.
de snijkop voor een gramofoonplaat.
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Men kan de groefsnijder ook zo construeren, dat het anker onder
invloed van de wisselstroom in de spoel verticale bewegingen maakt.
Op deze wijze krijgt men het Edison -f i) hill and dale”- of verticale
schrift. Een derde methode komt ook nog wel eens voor, bv. bij dicteermachines en goedkope installaties om thuis gramofoonplaatjes op te
nemen. Daarbij wordt het materiaal van de groef niet weggesneden met
een beitelvormige snijnaald, maar min of meer weggeduwd met een
gewone ronde naald. Er treedt hierbij dan ook geen spaan op. Het
voordeel is, dat men voor opnemen en afspelen dezelfde naald kan
gebruiken. Practisch alle normale gramofoonplaten in de handel zijn
gesneden met het horizontale schrift.
Behalve de volgens fig. 86 besproken electromagnetische groef
snijder bestaan er ook electrodynamische en piëzo-electrische of
kristalgroefsnijders. De werking hiervan zal de lezer duidelijk zijn na
de behandeling van de diverse soorten „groeftasters”. De normale
gramofoonplaten worden meestal gesneden in was of een zachte laksoort, waarna van dit origineel een matrijs wordt gemaakt, waarmee
dan een groot aantal copieën van een thermoplastische stof kunnen
worden geperst.
De horizontale groef uitwijkingen van een gramofoonplaat worden
gesneden met een constante snelheid, dat wil zeggen de effectieve
snelheid van de naaldpunt is bij het snijden en afspelen constant als
functie van de frequentie.
Nu is snelheid = 2 n ƒ x amplitude. Dus is de amplitude omge
keerd evenredig met de frequentie. Bij sinusvormige amplitude is
A = A0 sin co t;
dA
v = snelheid = — = coA0 cos co t;
a = versnelling =

d2A

= co2A0 sin co t;

A

dus v = oj A0; a = wv = co2 A0.
Voor een goede ruis-signaalverhouding is het nodig, de amplitude
bij de hoogste frequenties niet te klein te nemen. Een practijkwaarde is
1,6 micron bij 10 000 Hz en maximale modulatie. Dit zou bij 50 Hz een
amplitude geven van 320 micron. Hiervoor zou de spoed van de groef op
de gramofoonplaat veel groter moeten zijn dan normaal het geval is met
het gevolg: veel minder muziek op een plaat.
Daarom houden de gramofoonplaatfabrikanten de snelheid alleen
constant bij de hoge frequenties tot ongeveer 250 Hz. Daar beneden
houden ze dan de amplitude constant (65 micron). In het constante
gedeelte boven 250 Hz is de effectieve snelheid ongeveer 3 cm per sec
voor muziek van gemiddelde sterkte, terwijl deze in de pieken oploopt
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tot 20 cm per sec. In fig. 87 zien we de snijkarakteristieken, waarin
fig. 87a de effectieve snelheid is uitgezet als functie van de frequentie,
waarbij dus de karakteristiek van 250 Hz tot 50 Hz 14 dB daalt. In
fig. 87b is de amplitude uitgezet als functie van de frequentie, waarbij,
snelheid
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Fig. 87. De snelheid (a) en de amplitude (b) van de snijnaald als functie van de
frequentie, zoals gebruikelijk bij het opnemen van gramofoonplaten.

dus de amplitude van 250 Hz tot 10 000 Hz 32 dB daalt. Het snijden
met constante amplitude over het gehele frequentiegebied is met de
huidige stand van de techniek niet mogelijk. Wel zijn er enkele syste
men, waarbij het overgangspunt van constante amplitude naar con
stante snelheid („kantelpunt”; „cross-over frequency”) naar een hogere
frequentie is verschoven, maar veel hoger dan bv. 1000 Hz in zeer
bijzondere gevallen kan men toch niet gaan door de optredende moei
lijkheden in verband met distorsie en slijtage, als geen grote zorg wordt
besteed aan de afspeelapparatuur. De uiteindelijke weergavekwaliteit
van een gramofoonplaat hangt er nu in eerste instantie van af, hoe de
gebruikte groeftaster op de bovengenoemde „snij karakteristiek"
reageert.
Het grote aantal soorten groeftasters kan men in twee groepen split
sen: zg. snelheids- en amplitudegroeftasters. De eerste geven als
functie van de frequentie een constante spanning af als de naaldpunt
met een constante snelheid beweegt; de tweede groep doet dit, als de
amplitude van de naaldpunt constant is. Zo zal de eerste groep in
principe een weergavekarakteristiek hebben als getekend in fig. 87a
en de tweede groep als in fig. 87b.
Tot de groep van de snelheidsgroeftasters behoren o.m. de electromagnetische („variable-reluctance”) en electrodynamische; tot de
amplitude-groeftasters behoren de piëzo-electrische of kristal-, electrostatische, variabele-weerstandgroeftasters, enz. Uit het voorgaande is
gemakkelijk in te zien, dat een kristalgroeftaster relatief meer lage
tonen geeft dan bv. een electromagnetische en omgekeerd een electromagnetische meer hoge tonen dan een kristalgroeftaster.

>
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Om tot het ideaal van een rechte karakteristiek te komen zal men dus
bij de snelheidsgroeftasters de lage tonen beneden 250 Hz ten opzichte
van de hoge tonen moeten ophalen en bij de amplitude-groeftasters de
dB
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Fig. 88. Weergavekarakteristiek van een kristalgroeftaster.
hoge tonen boven 250 Hz ten opzichte van de lage. In principe moet dit
dan gebeuren met 6 dB per octaaf, omdat in beide gevallen de daling
van de karakteristiek evenredig met de frequentie verloopt. Varieert
men dus de frequenties met een factor 2 (een octaaf hoger of lager),
dan zakt de afgegeven spanning met 20 log 2 = 6 dB. In de practijk is
deze afval door allerlei oorzaken niet zo sterk, zodat men meestal niet
zo rigoureus behoeft te compenseren. Dit hangt echter sterk van de
constructie af, zodat het voor elk merk apart moet worden bekeken aan
de hand van de groeftasterkarakteristiek. Deze karakteristiek verkrijgt
men door de groeftaster een zg. glijtoonplaat te laten afspelen, die door
verschillende firma's in de handel wordt gebracht, bv H.M.V. DB 4307.
Hierbij is met de normale snijapparatuur in plaats van de muziek een
toon opgenomen, die van buiten naar binnen varieert van 8500 Hz
tot 25 Hz, terwijl op alle plaatsen van de plaat de frequentie bekend is.
Door tijdens het afspelen van deze plaat de door de groeftaster af ge
geven spanning te registreren, krijgt men de weergavekarakteristiek
(fig. 88). Deze figuur geeft de op deze manier opgenomen karakteristiek
van een normale kristalgroeftaster. Op het verloop van deze karakteris
tiek komen we later nog terug.
Afgezien van het principiële verschil tussen de twee bovengenoemde
groepen hangt de kwaliteit van een groeftaster practisch uitsluitend af
van de mechanische opbouw. Deze mechanische opbouw namelijk be
paalt in hoofdzaak de uiteindelijke weergavekarakteristiek, de beperking
van het weergavegebied aan beide kanten van het frequentiespectrum,
de distorsie en de slijtage van plaat en naald.
2. De „ideale" groeftaster
Laten we eens nagaan, aan welke eisen een ideale groeftaster zou moeten
voldoen, zonder ons voorlopig af te vragen, of dit ideaal kan worden
gerealiseerd. We eisen een rechte weergavekarakteristiek, geen distorsie

VIII.H.2 315
-en geringe slijtage. We nemen aan dat we een ideale gramofoonplaat
beschikbaar hebben, die zonder distorsie van 25 Hz tot 10 000 Hz is
gesneden en geen ruis geeft. Op deze plaat is dus gesneden een spiraalvormige groef, meestal met een doorsnede van een v met afgeronde
bodem, waarvan de breedte aan de bovenzijde ongeveer 150 micron
is en de diepte 50 micron, terwijl de afrondingsstraal van de bodem
ongeveer 30 micron bedraagt. Deze getallen variëren nogal met het
fabrikaatx).
De groef heeft nu zijdelingse uitwijkingen tot een amplitude van
65 micron. De naaldpunt van onze ideale groeftaster moet deze groef
zonder fouten volgen en de bewegingen overbrengen op het onderdeel
van het gebruikte systeem, dat voor de spanningsopwekking zorgt. Dit
onderdeel wordt meestal „anker" genoemd, hoewel er van dit ijzeren
anker van de eerste electromagnetische groeftaster in de moderne uit
voeringen maar weinig is overgebleven. De eisen, die we aan de ideale
groeftaster stellen, zijn namelijk zodanig, dat dit anker uiterst licht
moet zijn (100 milligram) en zo stijf, dat zijn eigenresonantie boven het
weer te geven frequentiegebied, dus boven 10 000 Hz moet liggen.
Boven de eigenresonantie van dit anker namelijk volgt de naald wel de
uitwijkingen van de groef, maar staat het gedeelte van het anker, dat
voor de spanningsopwekking in het systeem zorgt, stil. De groeftaster
geeft dus boven de eigenresonantie van het anker geen spanning meer.
Bij de eerste groeftasters lag deze eigenresonantie meestal in de
buurt van 2000 of 3000 Hz. Nu behoeft dit bij het gebruik van normale
gramofoonplaten niet zo'n groot bezwaar te zijn, omdat men bij uit
breiding van het weergavegebied boven 3000 Hz weinig muziek extra
en veel meer ruis krijgt, die de gemiddelde luisteraar dan toch met zijn
toonregeling probeert kwijt te raken. Voor onze ideale eisen is dit echter
niet te tolereren. Omdat helaas het merendeel van de tegenwoordige
gramofoonplaten nog veel naaldgeruis geeft, zien we, dat de fabrikanten
van groeftasters bewust typen in de handel brengen met een beperkt
weergavegebied, zoals ook uit fig. 88 is te zien. Ook de resonantie van
het anker bij ± 3000 Hz is, hoewel gedempt, nog goed op te merken.
Ook voor de volgende redenering valt iets te zeggen. De kwaliteit
van de gramofoonplatenweergave via de radio wordt door het grote
publiek geaccepteerd. Zelfs het beste radiotoestel geeft, door de selectiviteitseisen, de frequenties boven 4000 Hz slechts sterk verzwakt
weer. De doorsneegroeftaster behoeft dus ook niet meer te geven.
Gelukkig komen er steeds meer firma's die naast hun „gewone" groef
tasters met een beperkt frequentiegebied, zg. „high fidelity"-groef
tasters in de handel brengen tot 10 000 Hz en hoger, die dan in combi
natie met de ruisarme gramofoonplaten de luisteraars kunnen bewijzen,
hoe goed gramofoonmuziek kan zijn. Onze ideale „high fidelity"-

J) Voor de moderne microgroefplaten zijn deze en de volgende getallen
anders. De gedachtengang blijft daarvoor echter dezelfde.
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groeftaster moet dus een anker hebben met een hoge eigenresonantiefrequentie. Een normale stalen naald is dus al uitgesloten, omdat we
dan niet verder komen dan ca 6000 Hz. De eigenresonantie van deze
naalden ligt namelijk al in deze buurt en alles wat er nog extra aan
wordt gekoppeld — anker en naaldschroef — verlaagt deze resonantiefrequentie. We moeten dus een speciale naaldpunt gebruiken bv.
wolfram, saffier of diamant.
Vanwege de eisen van distorsievrij heid en slijtage moeten de krach
ten, die optreden tussen de punt en het plaatmateriaal, klein blijven.
Bij de genoemde afmetingen van de groef en de daarmee samenhangen
de dimensies van de naaldpunt mag deze kracht niet hoger worden dan
ca 0,5 newton. Dit betekent niet alleen, dat de statische naalddruk dit
bedrag niet mag overschrijden, maar ook, dat de versnellingskrachten
hier beneden moeten blijven. Dit laatste is de zwaarste eis, wat uit het
volgende blijkt.
Stel eens, dat de massa van het anker 1 gram is. Bij 10 000 Hz moet
deze massa een amplitude A maken tot 1,6 micron. De versnelling a is
dan co2A, dus
a = 4 7r2 ƒ2 i4 = 6,4 x io3 m/sec2.
De benodigde kracht om de massa van 1 gram deze versnelling te
geven (K — ma) is 6,4 newton. Een anker van 100 mg komt dus pas
in de buurt om geaccepteerd te worden. Hieruit is ook te zien, dat
vervorming en de grootste slijtage
bij grote amplitudes in de hoge
frequenties optreedt en niet bij de
vele malen grotere amplitudes in
de lage frequenties.
Als laatste eis moeten we hier
nog noemen: geen vervorming en
geen slijtage door het zg. „pincheffect”. De gramofoonplaat wordt
gesneden met een vlakke beitel en
afgespeeld door een naaldpunt
met ronde doorsnede. Zonder mo
dulatie snijdt de beitel een groef
van constante breedte gelijk aan
Fig. 89. De door de beitel gesneden de breedte van die beitel. Bij mo
groef is in de toppen het breedst.
dulatie verplaatst de beitel zich
zijdelings evenwijdig aan zich
zelf. De groefbreedte blijft hier
bij echter niet constant (fig. 89). In de toppen van de sinuslijn
(a en c) is de breedte maximaal, nl. gelijk aan de breedte van de beitel;
overal elders kleiner met een minimum in de nuldoorgangen (b), waar
de zijdelingse snelheid maximaal is. Een naaldpunt met zijn cirkel
vormige doorsnede, die in a en c in de groef past, wordt op de plaatsen b
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dus uit de groef naar boven „geknepen", vandaar de naam: „pincheffect”. Deze verticale uitwijking hangt van de amplitude en de fre
quentie af; hoe groter de amplitude en hoe hoger de frequentie, des
te groter is dit effect. Verder is gemakkelijk in te zien, dat dit effect
optreedt met het dubbele van de modulatiefrequentie. Onze ideale
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Fig. 90. Constructie van een groeftaster,
die weinig invloed ondervindt van het
„pinch-effect”.

Fig. 91. De draaiingsas van het anker
van de groeftaster maakt een hoek a
met de lijn BC. A. as van de draaitafel;
B. draaipunt van de arm; C. naaldpunt.

groeftaster mag dus bij deze bewegingen van de naaldpunt in de eerste
plaats geen spanning afgeven ten gevolge van het pinch-effect en in de
tweede plaats mag de massa, die aan deze beweging deelneemt, slechts
zeer klein zijn; maximaal een kwart van de toe te laten massa voor de
horizontale beweging, omdat de frequentie tweemaal zo hoog is. In
fig. 90 zien we schematisch aangegeven, tot welke consequenties men
komt. De naaldpunt N is bevestigd aan een in verticale richting slap,
in horizontale richting stijf veertje V, dat op zijn beurt bevestigd is aan
het anker A, dat draait om de as S. De normale laterale modulatiebewegingen verlopen volgens de pijlen 1; de verticale bewegingen door
het pinch-effect volgens de pijlen 2.
Ook de arm, waarin de groeftaster wordt gemonteerd, speelt een
belangrijke rol. Deze kan de weergavekarakteristiek sterk beïnvloeden;
ook de distorsie en de slijtage. De groefsnijder beweegt zich radiaal
over de plaat. Om geen fouten te maken zou de groeftaster dit ook moeten
doen; dus op dezelfde manier als de groefsnijder of door toepassing van
een zeer lange arm. Daarmee bereiken we namelijk, dat de bewegingen
van het anker van de groeftaster zo goed mogelijk gelijk zijn aan die van
het anker van de groefsnijder, toen de plaat werd opgenomen. Bij een
korte arm zonder speciale maatregelen verlopen de bewegingen van
het anker van de groeftaster niet in een vlak, dat door het midden
van de plaat gaat. Men kan hier echter heel aardig aan tegemoet komen
door de draaiingsas van het anker een bepaalde hoek a (ca 20°) te laten
maken met de verbindingslijn van naaldpunt en draaipunt van de arm
BC (fig. 91). Verder moet dan de lengte van deze lijn iets groter zijn
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(ca 15 mm) dan de lengte van de verbindingslijn draaitafelas-draaipunt
van de arm AB. De waarde van de hoek a en het verschil in lengte van
de beide lijnen hangt van de lengte van de lijn BC zelf af. Er moet
worden gezorgd voor een voldoend groot traagheidsmoment van de
arm om de relatieve beweging van het anker ten opzichte van het
systeem ook bij de lage tonen zo groot mogelijk te maken.
Dit betekent niet, dat de arm noodzakelijk zwaar moet zijn. Integen
deel, deze moet zo licht mogelijk worden geconstrueerd; niet zozeer
voor de eis van een kleine plaatdruk, want die is door uitbalanceren
met een veer wel goed te krijgen, maar in verband met het onregel
matig oppervlak van de plaat en de altijd min of meer „wiebelende
draaitafel. Behalve bij de zeer kostbare professionele installaties
misschien, zal er wel geen enkele draaitafel zijn te vinden, waarvan het
bovenvlak precies loodrecht op zijn draaiingsas staat en de absoluut
vlakke gramofoonplaten zijn zeldzaam.
Laten we nu voor het gemakkelijke aanvoelen van deze kwestie eens
een extreem geval nemen. Een dubbele T-balk van, laten we zeggen,
1 ton gewicht, wordt in het midden ondersteund, zodat hij in evenwicht
is. Boven op een uiteinde plaatsen we een gewichtje van 25 gram en aan
de onderkant bevestigen we een gramofoonnaald. We hebben dus nu
een flinke zware arm met een groot traagheidsmoment en toch een vrij
geringe plaatdruk op een gramofoonplaat, die onder dit uiteinde in
rust is. Gaat dit plaatoppervlak draaien en daarmee ook verticale
bewegingen uitvoeren, dan merken we direct, dat bij een beweging
naar boven de naald zwaar in het plaatmateriaal zal gaan krassen en bij
bewegingen naar beneden de naald de groef verlaat. Met andere woorden
de arm volgt de plaat niet in zijn verticale bewegingen door zijn eigen
grote traagheid. Hieruit zien we dus, dat met een zware uitgebalanceerde
arm zonder toepassing van verdere voorzorgen de plaatslijtage en de
vervorming, door slecht volgen van de groef, groot zullen zijn.
Het zou ons te ver voeren alle middelen op te sommen, die door de
verschillende fabrikanten worden toegepast om hier een zo gunstig
mogelijk compromis te bereiken. De bedoeling van deze uiteenzetting
is dan ook alleen om te laten zien, dat een zware arm niet altijd voordelig
is voor de kwaliteit van het product en zijn invloed op het gebruik van
de kostbare platen. In ’t algemeen kan men zeggen, dat een groeftaster
met een klein totaalgewicht, die toch een goede weergavekarakteristiek
heeft, in het gebied van de lage frequenties de beste resultaten geeft*
Wat de armresonanties betreft, deze moeten óf buiten het weer te geven
frequentiegebied worden gelegd, óf door een geschikte keuze van het
materiaal, waarvan de arm is vervaardigd, en zijn vormgeving behoorlijk
worden gedempt. In de karakteristiek van fig. 88 is bij ca 30 Hz nog
iets van een dergelijke resonantie te zien. Op zichzelf behoeft deze
behoorlijk gedempte piek van ongeveer 3 dB niet hinderlijk-te zijn.
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3. De clcctromagnctischc groeftaster
Na deze algemeen mechanische problemen komen we nu tot de bespre
king van enkele van de meest gebruikte systemen. Om te beginnen de
electromagnetische groeftaster. In de zeer schematische fig. 92 zien we
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Fig. 92. Schematische voorstelling van
een electromagnetische groeftaster.
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Fig. 93Schematische voorstelling van een
electromagnetische groeftaster, waar
bij gebruik wordt gemaakt van de variaties van de strooiflux in het anker A.

het principe van de magnetische brugschakeling. Tussen de twee poolschoenparen Nx—N2 en Zx—Z2 van de magneet M is het anker A draai
baar opgesteld. In de getrokken getekende stand van dit anker gaan de
magnetische krachtlijnen van de noordpool N van magneet M via N2
door het anker naar boven via Zx naar de zuidpool Z. In de gestippeld
getekende stand van het anker gaan de krachtlijnen van N via Nx door
het anker naar beneden en via Z2 weer naar Z. In de middenstand gaan
er geen krachtlijnen in de lengterichting door het anker. Door deze
fluxvariaties in het anker wordt een wisselspanning in de om het anker
gewikkelde spoel 3 geïnduceerd.
Op dit thema zijn vele variaties mogelijk. Men kan bv. de beide poolschoenen N2 en Z2 laten vervallen en het geheel op magnetische strooiing
laten werken. Nog een stapje verder en men komt tot de uitvoering
volgens fig. 93. Het anker A met de naaldpunt N beweegt in de richting
van de pijlen tussen de uiteinden van de magneetstaafjes Mx en M2 en
induceert in de spoel S wisselspanningen door de strooifluxvariaties
in het anker. Dergelijke systemen hebben echter het nadeel, dat ze
weinig spanning opwekken en een extra versterkbuis nodig hebben om
op de gebruikelijke orde van grootte van 1 volt te komen.
Het electromagnetische systeem is, zoals vermeld, snelheidsgevoelig
en heeft in principe de karakteristiek van fig. 87a. De val in het lage
gebied wordt vaak gedeeltelijk gecompenseerd door een armresonantie
in de buurt van 100 Hz; doch dit is op zichzelf een minder fraaie
methode. Voor „high fidelity”-exemplaren legt men deze resonantie

i

320

VIII.H.3-4

in de buurt van 20 Hz en compenseert met een i?-C-filter, waardoor
dus de gevoeligheid 14 dB zakt. De afsnijfrequentie in het hoge gebied
wordt bepaald door de eigenresonantie van het anker.
4. De kristalgroeftaster
De kristalgroeftaster berust op het zg. piëzo-electrisch effect van be
paalde kristallen, bv. die van Seignette- of Rochellezout (vergelijk
F.2.C., de kristalmicrofoon). Wordt uit een zuiver kristal van een
dergelijk zout loodrecht op een bepaalde as een plaatje uitgezaagd van
bv. enkele tiende mm dik en drukt men dit plaatje samen, dan ontstaat
a
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]

Fig. 94. De oppervlakken van piëzo-electrische kristallen
verkrijgen bij druk (a) en trek (b) electrische leidingen.

Fig. 95. Twee aan elkaar bevestigde piëzo-electrische
plaatjes, zoals deze in een groeftaster worden gebruikt.
er op beide vlakken een tegengestelde electrische lading (fig. 94a).
Indien men het uitrekt, ontstaan aan beide vlakken eveneens electrische
ladingen, doch met omgekeerd teken (fig. 94b). In de groeftaster zijn
twee van dergelijke plaatjes op elkaar gekit met een stukje metaalfolie
ertussen voor het afnemen van de spanning. De beide buitenvlakken
zijn ook van metaalfolies voorzien, die, parallel met elkaar, de andere
pool vormen. Dit samenstel van twee plaatjes wordt aan één kant vast
ingeklemd en de andere kant door de beweging van de naald heen en
weer gebogen. Uit fig. 95a en 95b zien we, dat aan de electroden een
wisselspanning optreedt. Bij buiging in de ene richting (fig. 95a) wordt
het bovenste plaatje in zijn lengterichting uitgerekt en komt in de toe
stand van fig. 94b. Het onderste plaatje wordt in de lengterichting
samengedrukt en komt in de toestand van fig. 94a. Het samenstel van
de beide plaatjes levert dan de polariteit zoals geschetst in fig. 95a. Bij
buiging naar de andere kant (fig. 95b) keert de opgewekte spanning van
teken om.
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Behalve dit zg. buigingselement kan men ook door een samenstel van
twee plaatjes, die volgens een ander geschikt vlak van een kristal zijn
gezaagd, een zg. torsie-element construeren, dat, aan één kant inge
klemd, door torsie aan de andere kant ook wisselspanning opwekt. De
beweging van de naald N (fig. 96) wordt dan door draaiing van het anker
A met het vorkvormige deel V als torsie op het kristalelement K over
gebracht.
Kristalgroeftasters worden zeer veel toegepast, hoofdzakelijk omdat
de gevoeligheid zo groot is. Zou men bv. de volle amplitude van een
gramofoonplaat (ca 50 micron) op een vast ingeklemd kristalelement
overbrengen, dan zou de opgewekte spanning wel 100 volt bedragen.
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Fig. 96. Piëzo-electrische groeftaster met torsie-element.
Fig. 97. Correctienetwerk voor een kristalgroeftaster. T. groeftaster; i?t. ingangsweerstand van de versterker; R», C. correctienetwerk.
Practisch is dit echter niet uitvoerbaar, omdat de stijfheid van dergelijke
kristalplaatjes vrij groot is en dus de krachten, die voor de vorm
verandering nodig zijn, ook groot worden. Dit zou aanleiding geven tot
ontoelaatbare slijtage van de gebruikte gramofoonplaten. Wel komt
deze grote gevoeligheid ten goede aan het verbeteren van de frequentiekarakteristiek, die in principe volgens fig. 87b verloopt. Door het toe
passen van een van de frequentie afhankelijk koppelelement tussen
naald en kristalelement, dat slap is bij lage frequenties en stijver wordt
bij hogere frequenties, kan men de karakteristiek „recht trekken” en
het afvallen bij de hoge frequenties minder steil maken. Zoals vroeger
is behandeld, zou een kristalgroeftaster bij 10 000 Hz 32 dB zijn ge
daald. Door toepassing van deze frequentieafhankelijke koppelelementen
kan men deze val tot bv. 10 dB verminderen. Ter verkrijging van een
geheel rechte karakteristiek kan men dan een eenvoudig electrisch
correctienetwerk („equalizer”) tussenschakelen (fig. 97).
Normale kristalgroeftasters geven met een gemiddelde gramofoon
plaat ongeveer 1,5 volt. Een nadeel van kristalgroeftasters is, dat ze
gevoelig kunnen zijn voor klimaatinvloeden en geen vocht en hoge
temperaturen kunnen verdragen. De laatste tijd zijn er echter verschil
lende soorten op de markt verschenen, waarbij men er min of meer in
is geslaagd, ook dit bezwaar op te heffen. De inwendige impedantie van
21
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een kristalgroeftaster is practisch zuiver capacitief, zodat met de afsluitweerstand R1 (de ingangsweerstand van de aangesloten versterker)
de weergave van de lage tonen wordt beïnvloed. Een te lage weerstand
vermindert de lage tonen.
5. De electrodynamische groeftaster
In een electrodynamische groeftaster wordt de beweging van de naald
overgebracht op een geleider in een magnetisch veld. In zijn eenvoudig
ste vorm is deze geleider een recht draadje,
dat tussen de polen van een permanente
magneet kan worden bewogen (fig. 98).
Tussen de polen Px en P2 van magneet M
beweegt het „anker" A loodrecht op het
vlak van tekening door de beweging van
de naald N op de gramofoonplaat. Dit
„anker" is dan slechts een recht uitge
spannen koperdraadje van bv. 0,1 mm
dikte. De uiteinden van dit draadje worden
op een geschikte manier toegevoerd aan
een transformator met een zeer grote transformatieverhouding om de uiteraard zeer
Fig. 98. Principe van een lage impedantie van het „anker" en ook
electrodynamische groeftaster. ^ 2eer iage Spanning op te transformeren.
6. De geluidsfilm
Behalve met behulp van gramofoonplaten zijn er nog diverse andere
methoden om muziek te „conserveren". Als meest bekende noemen we de
geluidsfilm. In de begintijd van de sprekende film werd het geluid nor
maal op een groot formaat gramofoonplaat opgenomen, die synchroon
liep met de beeldfilm. Al vrij spoedig werd het geluidsspoor naast het
beeld op de film zelf aangebracht en met behulp van een fotocel afge
tast. We kunnen bij de opname van geluid op een film twee systemen
onderscheiden, die beide echter op dezelfde wijze worden afgetast en
dus met dezelfde machines kunnen worden afgedraaid, te weten het
intensiteitschrift en het amplitudeschrift.
Het intensiteitschrift ontstaat, doordat de spleet, waarlangs de
bewegende film passeert, in het rhythme van de geluidsmodulatie
meer of minder licht ontvangt, terwijl bij het amplitudeschrift de breed
te van die spleet varieert, terwijl de lichtstroom, die op de spleet valt,
constant is.
In fig. 99 is zeer schematisch de opstelling bij de intensiteitsmodulatie
aangegeven. Het licht van de bron L passeert het lichtventiel V (Kerrcel) en valt op de spleet S, waarlangs de film F passeert. De zwarting
van de film is evenredig met de hoeveelheid licht, die door V passeert.
V is een instrument, waarvan de lichtdoorlaatbaarheid varieert met de
aangelegde electrische spanning.
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Bij het amplitudeschrift (fig. 100) varieert de breedte van de spleet
door een schermpje, dat in het rhythme van de geluidstrillingen heen
en weer wordt bewogen.
In fig. 101 is schematisch aangegeven, hoe de aftasting tot stand
komt. De, volgens fig. 99 of 100 gemoduleerde, film F passeert tussen de
verlichte spleet S en de fotocel Ph. De fotocel vangt deze wisselende
lichtstroom op en maakt er een electrische wisselspanning van die, door
de versterker V versterkt, aan de luidspreker(s) L.S. wordt toegevoerd.
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Fig. 99. Opstelling voor het opnemen van een geluidsspoor op een film volgens
het intensiteitsschrift. L. lichtbron; V. lichtventiel (Kerr-cel); S. scherm met
spleet; F. film.
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Fig. 100. Het opnemen van een geluidsspoor op een film volgens het amplitude
schrift. S. scherm met spleet; A. bewegend schermpje.
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Fig. 101. Aftasting van een film. L. lichtbron; S. scherm met spleet; F. film;
Ph. fotocel; V. versterker; L.S. luidspreker.

324

VIII.H.6-7

Evenals van de beeldfilm kan men langs fotografische weg ook van het
geluidsspoor zoveel copieën maken als nodig is.
Naast de fotografische bestaat er ook een mechanische methode om
het geluidsspoor op een film te verkrijgen. Hiervoor neemt men een
film met een dunne zwarte deklaag en snijdt met een beitel het geluids
spoor uit (Philips-Miller-systeem, zie Deel III Hfdst. X). De beitel
met een zeer stompe snijhoek beweegt verticaal op en neer in het
rhythme van de geluidsmodulatie en snijdt een, ten opzichte van fig. ioo
dubbel, geluidsspoor uit de deklaag van de film. Ook van dit geluids
spoor kunnen langs fotografische weg weer copieën worden gemaakt en
op de normale manier worden afgespeeld.
7. De magnetofoon
Een geheel andere methode van geluidsregistratie is de laatste tijd naar
voren gekomen in de vorm van de reeds sinds de vorige eeuw bekende
magnetofoon. Hierbij wordt het geluid geregistreerd door magnetisatie
van staalband of staaldraad (fig. 102). De wisselstroom I veroorzaakt
in de spleet S en omgeving een wisselend magnetisch veld, waarin de
drager D een stalen band of draad zich voort beweegt en dus ook wisse
lend wordt gemagnetiseerd. De gemagnetiseerde drager bestaat dus uit
een serieschakeling van korte en lange magneetjes met tegengestelde
polariteit. De lengte van deze magneetjes is omgekeerd evenredig met de
frequentie van de wisselstroom; de poolsterkte is recht evenredig met
de amplitude van de wisselstroom. Laat men bij het terugspelen de
drager weer langs de spleet lopen, dan induceren de magneetjes van de
D
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Fig. 102. Principe van de opneem- en weergeefkop
van een magnetofoon.
drager D een wisselveld in de spoel, waarin dan een wisselspanning
wordt opgewekt, die, na de gebruikelijke versterking, aan een luid
spreker wordt toegevoerd.
Zonder meer geeft deze methode allesbehalve mooie resultaten. De
gevoeligheid is gering en de kwaliteit slecht door het beperkte frequentiegebied en de grote distorsie door de hysteresis van het staal. Een grote
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verbetering is bereikt door toepassing van hoogfrequente voormagnetisatie. Hierbij wordt op de normale laagfrequente modulatiestroom een
veel grotere hoogfrequentstroom van ongeveer 40 000 Hz gesuperponeerd (niet gemoduleerd, fig. 103). Op deze wijze worden practisch
alle nadelige gevolgen van de hysteresis als het ware „weggecompen
seerd”. De kwaliteitsbegrenzing wordt nu alleen nog bepaald door de

modulatie

superpositie

Fig. 103. a. Modulatie van een trilling met een hoge
frequentie door een trilling met een lage frequentie;
b. superpositie van een trilling met een hoge frequentie
en een trilling met een lage frequentie.
voortbewegingssnelheid van de drager, de breedte van de spleet en de
magnetische eigenschappen van het dragermateriaal. Men kan meer
hoge tonen verkrijgen door grote dragersnelheid, kleine spleet en hoge
coërcitiefkracht van het dragermateriaal. Grote gevoeligheid verkrijgt
men door hoge remanentie van het materiaal.
Practische getallen zijn: dragersnelheid ca 19 cm/sec; spleetbreedte 5
micron; coërcitiefkracht van het dragermateriaal 24000 A/m; remanentie
0,4 Wb/m2. De moderne magnetofoonband wordt gemaakt van een
plastic-materiaal met ijzerpoeder; ook papierband met een laagje ijzerpoeder erop wordt toegepast. Bij de draadmagnetofoon wordt staalband
van ongeveer 0,1 mm dikte gebruikt of messingdraad van ongeveer
dezelfde dikte met een dunne ijzerlaag eromheen. Het ziet er naar uit,
dat de magnetofoon veel andere registratiemethoden zal verdringen
door de goede kwaliteit, de relatief lage prijs en de eenvoudige bediening.
Of de normale gramofoonplaat zich zal laten verdringen is echter zeer
de vraag.

I
STEREOFONIE
1. Het ruimtelijk horen
Wanneer we een geluid waarnemen, kunnen we, althans met enige
benadering, vaststellen, waar zich de geluidsbron bevindt. Om een
plaats in de ruimte te bepalen zijn drie coördinaten nodig. We nemen
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daarvoor de afstand van de geluidsbron tot de waarnemer, de hoek a,
die de projectie van de voerstraal op het horizontale vlak maakt met de
richting, recht voor de waarnemer, en de hoek cp, die de voerstraal
maakt met zijn projectie op het horizontale vlak.
Als we de geluidsbron niet zien, is een schatting van de afstand vrij
moeilijk. Of het geluid van boven of van beneden komt, kunnen we
gewoonlijk wel constateren. We richten ons hoofd dan op of buigen het
neer, zodat de geluidsstraal ons bereikt in het vlak, loodrecht op de
lengte-as van ons hoofd. De hoek <p is dan nul. Waar we dus uiteindelijk
in hoofdzaak mee te doen hebben, is de hoek a.
Bij het luisteren naar een gesprek tussen een aantal personen of naar
de muziek van een orkest komen de verschillende bestanddelen van het
geluid uit verschillende richtingen, dus met een verschillende hoek a.
Bij de reproductie door middel van een luidspreker komt alles slechts
uit één richting. Bij deze reproductie gaat dus iets van de originele
geluidsindruk verloren. Het is echter mogelijk, dit tekort in de getrouw
heid der reproductie door bijzondere maatregelen enigszins te ver
minderen. We spreken dan van stereofonische geluidsweergave, ook al
wordt daarbij de originele geluidsindruk niet geheel bereikt.
2. De oorzaken van het richtingshoren
Sluiten we één oor met de vinger af, dan wordt het veel moeilijker de
richting van het geluid te bepalen. Het richtingshoren komt dus tot
stand door een samenwerking van beide oren (fig. 104).
Er is een tijdsverschil tussen het geluid, dat de beide oren bereikt, en
er is een intensiteitsverschiL Door deze twee oorzaken komt dan ook
het richtingshoren tot stand.
Vatten we het hoofd eenvoudigheidshalve op als een bol met straal r,
dan is / = r (a -f sin a).
In fig. 105 is het tijdsverschil t —- Z/c als functie van de hoek a
uitgezet.

Fig. 104. Geluid, dat uit een richting met de hoek a ten opzichte van het middenloodvlak van het hoofd komt, bereikt de beide oren met een tijdsverschil t = l/c
(c = de geluidssnelheid). De om het hoofd heen gebogen golf is bovendien
verzwakt.
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Het intensiteitsverschil voor beide oren is experimenteel bepaald.
Voor hoge tonen is dit groter dan voor lage tonen. Voor spraak, waar
zowel hoge als lage frequenties in voorkomen, geeft fig. 106 een ge
middelde kromme.
10'4sec

Fig. 105. Tijdsverschil t als functie van de hoek a.
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Fig. 106. Gemiddeld intensiteitsverschil als functie van
de hoek a bij het horen van spraak.
3. Dc invloeden van tijdsverschillen en intensiteitsverschill'en op het richtingshoren
De invloeden van tijdsverschillen en intensiteitsverschillen op het
richtingshoren zijn experimenteel bepaald. Daartoe zijn twee luid
sprekers op enige meters afstand van elkaar achter een doek opgesteld,
terwijl een toehoorder zich op enige afstand vóór het doek bevindt.
Het ene oor ontvangt in hoofdzaak het geluid van de ene luidspreker, het
andere van de andere luidspreker. Worden beide luidsprekers op een
zelfde versterker aangesloten, doch de intensiteit voor beide luid
sprekers verschillend genomen, dan krijgt de toehoorder de indruk, dat
het geluid komt uit een richting, ergens op de verbindingslijn der
luidsprekers. De hoek a, overeenkomende met de richting, waaruit de
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toehoorder het geluid meent te horen, is slechts weinig kleiner dan met
fig. 106 overeenkomt.
Bij een volgend experiment werd, om de invloed der tijdsverschillen
na te gaan, de afstand van de luidsprekers tot de toehoorder gevarieerd,
waarbij het geluidsvolume steeds zodanig werd bij geregeld, dat de
intensiteiten van beide luidsprekers ter plaatse van de toehoorder gelijk
bleven. Wederom bleek dan de toehoorder een bepaalde richtingsgewaarwording te hebben, doch met een zeer veel kleinere hoek a dan
met eenzelfde tijdsverschil bij het natuurlijk richtingshoren overeen
komt (fig. 105).
Uit een aantal dergelijke experimenten is gebleken, dat tijds- en
intensiteitsverschillen beide tot het richtingshoren bijdragen en dat
we de juiste hoek a verkrijgen, als we de hoeken voor beide optellen.
Doch het intensiteitsverschil geeft verreweg de grootste bijdrage; het
tijdsverschil draagt slechts weinig bij tot het waarnemen van de richting
van het geluid.
Het is gebleken, dat het richtingseffect het duidelijkst is bij frequen
ties tussen 1000 en 2000 Hz; zowel bij zeer lage als zeer hoge frequenties
is het zeer moeilijk, de richting van het geluid vast te stellen.
4. Methoden voor stereofonische geluidsreproductie
De meest voor de hand liggende en de beste methode voor stereo
fonische geluidsreproductie bestaat in het gebruik van twee microfoons
en twee hoofdtelefoons. De microfoons zijn geplaatst in een kunsthoofd.
Dit is een bol, ongeveer zo groot als een menselijk hoofd, met twee
microfoons diametraal ten opzichte van elkaar. Ieder der microfoons
is met een hoofdtelefoon verbonden. Op deze wijze wordt de situatie
van een werkelijke toehoorder zo goed mogelijk nagebootst. Het richteffect is op deze wijze zeer goed. Practisch heeft deze methode het be
zwaar, dat iedere toehoorder een paar hoofdtelefoons moet opzetten.
Een methode, die voor de practijk beter geschikt is, maakt ook gebruik
van een kunsthoofd, doch in plaats van de hoofdtelefoons worden
twee op enige afstand van elkaar opgestelde luidsprekers genomen.
Er wordt naar gestreefd, de toehoorders dezelfde intensiteits- en tijds
verschillen te laten waarnemen als in het origineel. Hierbij is er het
bezwaar, dat het rechter oor ook een geluid van de linker luidspreker
ontvangt en omgekeerd. Daardoor zijn de door de beide oren waarge
nomen intensiteitsverschillen kleiner dan de intensiteitsverschillen
in de luidsprekerstromen. Er wordt echter wel een stereofonisch effect
bereikt, al is het in mindere mate.
Door bij het opstellen der microfoons hiermede rekening te houden,
kan deze vermindering in het effect worden gecorrigeerd. Het is ge
bleken, dat met een kunsthoofd met een diameter van ongeveer 11 cm
de beste resultaten worden bereikt. Bij een grotere diameter worden de
intensiteitsverschillen voor de beide microfoons groter en verschuift het
geluidsbeeld bij de weergave meer dan in het origineel, zolang de hoek a
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klein is. Wordt a in het origineel groter, dan schijnt al spoedig al het
geluid ongeveer uit de richting van een der luidsprekers te komen.
Gebruikt men losse microfoons zonder kunsthoofd, dan ontbreekt de
afschermende werking van het hoofd, zodat de intensiteitsverschillen
geringer zijn. De afstand der microfoons moet dan ongeveer drie maal
zo groot worden genomen. De tijds
verschillen worden dan echter groter
en passen niet meer bij de intensi
teitsverschillen. Daarom geniet een
kunsthoofd de voorkeur boven losse
microfoons.
We hebben steeds ondersteld, dat
de waarnemer zich recht voor het
midden tussen de luidsprekers be
vond. Voor een waarnemer, die zich
uit dit midden verwijdert, gaat het
stereofonische beeld in meerdere of
mindere mate verloren. Onderstellen
we bv. een bioscoopzaal, zoals in
fig. 107 aangegeven, waarbij de beide
luidsprekers achter het scherm zijn
geplaatst. Op de plaats 1 is het stereo
fonische beeld het duidelijkst; de
plaats 2 is zo ver van de luidsprekers
verwijderd, dat het richtingsverschil
*2
voor de punten tussen de luidspre
kers uit den aard der zaak reeds zeer
klein is. De plaats 3 is op de grens,
waar nog een redelijk effect is waar
te nemen; voor de plaats 4, die zich
veel dichter bij de ene dan bij de
andere luidspreker bevindt, schijnt
vrijwel al het geluid van de rechter
luidspreker te komen. Om de in
fig. 107 gearceerde gedeelten zo klein
mogelijk te houden is het gewenst, Fi
Bioscoopzaal met twee luidde luidsprekers zo ver mogelijk van Sprekers achter het scherm. Op de
elkaar op te stellen.
zitplaatsen in de gearceerde gedeelHet is nodig, dat de luidsprekers ten neemt de toehoorder een maxi70 woraen
wordpn aangesloten,
aangesloten aar
dat zij
zii in
in bedd
male verschuiving
van het
zo
over hoogstens
degeluids
halve
fase trillen. Zijn ze in tegenfase, het- breedte van het doek waar, zodat
geen als een soort tijdsverschil is te het stereofonisch effect daar gering is.
beschouwen (maar voor verschillende
frequenties verschillend, nl. omgekeerd evenredig met de frequentie),
dan is de juiste plaats van het geluidsbeeld niet meer herkenbaar.
Bij de overdracht en versterking moet worden gezorgd, dat de
sterkteverhouding der beide kanalen bewaard blijft, want het grootste
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deel van het effect berust op intensiteitsverschillen. Hoogstens 1 a 2
dB verschil in versterking is toelaatbaar.
Bij gramofoonplaten is stereofonische weergave in principe wel
mogelijk (twee groeven en twee opnemers, of twee gelijktijdig afge
taste platen of één plaat, waarvan beide zijden tegelijk worden afgetast),
doch de practische moeilijkheden zijn daarbij te groot. Bij een geluids
film daarentegen biedt het geen moeilijkheden, twee geluidssporen
naast elkaar aan te brengen en ieder spoor met een fotocel af te tasten.
Bij radio-overdracht zou men moeten beschikken over twee afzonder
lijke zenders, terwijl iedere luisteraar, om het stereofonisch effect waar
te nemen, over twee volledige ontvangers zou moeten beschikken.
Het enige geval, waarbij stereofonische weergave practisch kan worden
verwezenlijkt, is dus bij filmweergave.
5. Practische betekenis der stereofonie
We hebben gezien, dat stereofonische geluidsweergave alleen prac
tische toepassing kan vinden bij de film. We kunnen ons daarom be
perken tot dit terrein.
Uit experimenten is gebleken, dat niet iedereen in staat is, duidelijk
de plaats aan te geven, van waar het geluid schijnt te komen. Wel is men
algemeen van oordeel, dat een weergave met twee luidsprekers te pre
fereren is boven een weergave met één luidspreker. Dit kan gemakkelijk
worden nagegaan door tijdens de reproductie tijdelijk één der beide
luidsprekers uit te schakelen. Doch deze proef is niet doorslaggevend
voor de betekenis der stereofonie. Wanneer men aan twee luidsprekers
eenvoudig hetzelfde signaal toevoert en men schakelt tijdens de repro
ductie er een uit, dan treedt een soortgelijk effect op; eenzelfde signaal,
ten gehore gebracht door twee luidsprekers, klinkt veel beter dan met
een enkele luidspreker. Plaatst men nog meer luidsprekers op enige
afstand op een grote wand, dan wordt het geluid nog beter.
Wat in het algemeen het gereproduceerde geluid doet afwijken van
het origineel is gewoonlijk niet op de eerste plaats het ontbreken van
stereofonie, maar op de eerste plaats de zwakkere weergave of het geheel
ontbreken van de laagste en de hoogste tonen, op de tweede plaats de
niet-lineaire vervorming, waardoor combinatietonen optreden, op de
derde plaats het feit, dat het geluid van één punt schijnt te komen,
hetgeen opgeheven kan worden door enkele luidsprekers parallel te
schakelen, en ten laatste het ontbreken van stereofonie. Wil men dus
moeiten en kosten aanwenden, om de kwaliteit van het gereproduceerde
geluid te verbeteren, dan is het logisch, eerst aandacht te schenken aan de
eerstgenoemde punten. Is de weergavekarakteristiek een horizontale
rechte lijn van 25 tot 16 000 Hz, de versterking lineair, zodat de ver
vorming kleiner is dan 0,1%, en gebruikt men een aantal luidsprekers,
dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat stereofonie nog enige ver
betering kan geven.

IX* HOOGFREQUENTE VERHITTING

A
TWEEMETHODEN VOOR
HOOGFREQUENTE VERHITTING
Voor verschillende doeleinden is het nodig, een materiaal, dat een of
andere bewerking moet ondergaan, te verhitten. In vele gevallen is het
ontoelaatbaar, het materiaal met een vlam in aanraking te brengen;
soms, omdat het daarbij, althans gedeeltelijk, verbrandt, soms, wegens
de daarbij optredende chemische omzettingen. Bij een electrische
oven wordt de warmte-ontwikkeling, die optreedt, wanneer een
electrische stroom door een draad met niet te kleine soortelijke weer
stand vloeit, gebruikt om het materiaal te verhitten. Een dergelijke
oven kan in bepaalde gevallen worden gebruikt, doch levert in andere
gevallen bezwaren op. Gunstige resultaten worden zeer vaak verkregen,
door een electrische stroom door het te verwarmen materiaal te leiden.
In de meeste gevallen worden hiervoor hoogfrequente stromen ge
bruikt. Naar de wijze, waarop
s
w
deze hoogfrequente stromen in
het te verwarmen materiaal
worden opgewekt, kunnen twee
methoden worden onderschei
den: inductieve verhitting en
capacitieve verhitting.
Bij de inductieve verhitting
wordt het werkstuk W geplaatst
in een verhittingsspoel S, werkspoel genoemd (fig. i). Deze
spoel wordt aangesloten aan
een generator G, die de hoog
frequente energie levert. De
stroom door de werkspoel ver
oorzaakt een wisselend magne
tisch veld, waardoor in het
werkstuk inductiestromen op Fig. i. Cilindrisch werkstuk W met
treden. Door deze stromen daaromheen coaxiaal aangebrachte werk
spoel S; inductieve verhitting.
wordt het werkstuk verwarmd.
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Deze methode is echter alleen bruikbaar, als het geleidingsvermogen
van het werkstuk groot is, zoals bij metalen, daar anders de stromen
in het werkstuk te klein zijn om voldoende warmte te ontwikkelen.
Voor het verhitten van materialen, waarvan het geleidingsvermogen
klein is, zoals hout, rubber en
kunsthars, wordt capacitieve ver
hitting toegepast. Het werkstuk
G
W wordt geplaatst tussen twee
b
metalen platen a en b, die een
condensator vormen (fig. 2).
Fig. 2. Twee electroden met een werk Deze condensator wordt aan
stuk er tussen; capacitieve verhitting. de generator G aangesloten. In
W. werkstuk; a, b. condensatorplaten; het werkstuk treden diëlectriG. generator.
sche verliezen op, waardoor dit
wordt verwarmd.
Reeds enkele tientallen jaren wordt hoogfrequent verhitten toegepast.
Oorspronkelijk gebruikte men roterende omvormers voor het opwekken
van de hoogfrequente energie; thans worden in de meeste gevallen
generatoren met electronenbuizen gebruikt. Deze laatste bieden o.a.
het voordeel, dat de frequentie naar behoefte kan worden gekozen. We
zullen nog zien, dat de gunstigste frequentie afhangt van de aard van
het werkstuk. Vroeger werd h.f.-verhitting reeds gebruikt bij het
smelten van metalen, in het bijzonder staal, en bij het ontgassen van
electronenbuizen. Tegenwoordig is het gebied, waar h.f.-verhitting
wordt toegepast, zeer uitgebreid; nog steeds wordt dit gebied groter.
Het harden, solderen, gloeien en smelten van metalen, het lijmen van
hout, het vulcaniseren van rubber, het verhitten van de persmassa bij
het vervaardigen van voorwerpen uit kunsthars, geschiedt op grote
schaal met behulp van h.f.-verhitten.

B
INDUCTIEVE VERHITTING
L Theoretische beschouwingen
a. Het skin-effect
We beschouwen een cilindrisch werkstuk met cirkelvormige door
snede, geplaatst in de werkspoel (fig. 1). Het geheel kan worden opgevat
als een transformator, waarvan de werkspoel de primaire wikkeling is
en het werkstuk de kortgesloten, uit één winding bestaande secundaire
wikkeling. Vloeit een wisselstroom door een geleidende draad, dan is de
stroomdichtheid in het midden van de draad gering en aan de buiten
zijde groot (skin-effect). Hoe hoger de frequentie is, des te sterker is dit
skin-effect. Hoewel in het werkstuk volgens fig. 1 de geïnduceerde
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stroom niet in de lengte-richting van de cilinder vloeit, doch in cirkel
vormige banen, gelegen in vlakken, loodrecht op de as van de cilinder
en met het middelpunt op deze as, treedt hier ook een skin-effect op;
de stroom vloeit in hoofdzaak dicht langs de cilindermantel, terwijl de
stroomdichtheid meer naar het
l0
midden klein is. Hierdoor is het
gerechtvaardigd, het werkstuk
als één kortgesloten winding
op te vatten. Het skin-effect
is des te sterker, naarmate de
frequentie hoger, de soortelijke
6
weerstand kleiner en de per
meabiliteit groter is. Bij ferro- Fig. 3. De stroomdichtheid t'v als functie
magnetische materialen is het
van de afstand x tot de buitenwand.
ix =ioe~*lö.
skin-effect dan ook zeer sterk.
Men kan berekenen, dat, indien
men afziet van de eindige lengte van het werkstuk, de stroomdicht
heid ix op een afstand x van het oppervlak van de cilinder wordt
gegeven door
ix = i0 e~x^f
(1)

'*1

waarin z0 de stroomdichtheid aan het oppervlak is, e het grondtal van
de natuurlijke logarithme en <5 de zg. indringdiepte voorstelt (fig. 3).
Uit (1) volgt, dat op een afstand <5 van het oppervlak de stroomdichtheid
is verminderd tot op ï ^ 0,37 van de stroomdichtheid aan het opper
vlak (zie fig. 3). De indringdiepte is
0 = 530

m,

(2)

waarin q de soortelijke weerstand (in Qm), /lit de relatieve permeabili
teit van het materiaal voorstelt en ƒ de frequentie is in Hz. Voor de
practische geldigheid van form. (1) is het nodig, dat de straal van het
werkstuk enige malen zo groot is als <5. We zullen later zien, dat het voor
een goed rendement nodig is, dat <5 kleiner is dan ongeveer 1/8 van de
diameter van het werkstuk. Door de frequentie ƒ hoog genoeg te kiezen,
kan hieraan worden voldaan [zie form. (2)]. In hetgeen volgt zullen
we daarom steeds aannemen, dat form. (1) geldig is. De stroom vloeit
in het cilindrische werkstuk van fig. 1 in cirkelvormige banen, waarbij
de stroomdichtheid in de meer naar binnen gelegen banen kleiner is
dan in de buitenste banen (fig. 4). Bovendien zijn de stromen in de
verschillende banen niet in fase; van buiten naar binnen gaande neemt
de faseverschuiving steeds toe. Op een afstand van 1,5 <5 van de opper
vlakte is de fase reeds n/2 (= 90°) veranderd. Bij het bepalen van de
totale circulerende stroom telt men de stromen in de opvolgende laagjes
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op, met inachtneming van deze faseverschuiving. Op deze wijze kan de
totale stroom I worden uitgedrukt in i'0, de diameter d en de hoogte h
van de cilinder. Deze vrij ingewikkelde berekening willen we echter
niet uitvoeren.

Fig. 4. De stroomdichtheid in een schijf uit een cilindrisch werkstuk.
b. De warmte-ontwikkeling
De warmte-ontwikkeling in de cilinder kan worden bepaald door de
cilinder verdeeld te denken in dunne concentrische lagen, waarbij de
stroomdichtheid in een laag constant kan worden ondersteld. Uit (1)
volgt, dat de stroom in een laag met de dikte Ax en de breedte h kan
worden voorgesteld door
AI— ix hAx = i0h e x^ Ax.
De weerstand, die deze stroom ondervindt, is
i?i = e

2 7ü(d/2) — x

hAx

-

Het vermogen, dat in deze laag in warmte wordt omgezet, is dus
{Al)2Rx = 27U02 Qh{{d/2) —*} e~2Xlö Ax.
Door deze warmte-ontwikkeling voor alle laagjes op te tellen kan de
totale warmte-ontwikkeling worden gevonden. Hieruit, en uit de
bovengenoemde berekening van de totale stroom /, kan worden afge
leid, dat het totale vermogen, dat in warmte wordt omgezet, bedraagt
7td

P = 1^Tö watt.

(3)

Men kan berekenen, dat, indien de totale stroom I zou vloeien door de
buitenste laag met een dikte ö en een over deze dikte constante stroom
dichtheid, de warmte-ontwikkeling even groot zou zijn. We kunnen dus
i
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bij onze verdere beschouwingen onderstellen, dat niet alleen het
grootste deel van de stroom (zie fig. 3 en 4), doch de gehele stroom
vloeit door het buitenste laagje van de cilinder met de dikte <5. Het is
dan ook gerechtvaardigd, de werkspoel met het werkstuk op te vatten
als een transformator, waarvan de secundaire wikkeling uit één gesloten
winding bestaat, nl. de buitenste schil van het werkstuk met een dikte <5,
terwijl het overige gedeelte van het werkstuk stroomloos blijft. Bij de
werkelijke cilinder wordt 86% van de totale warmte ontwikkeld in deze
buitenste laag.
c. De indringdiepte
De indringdiepte is gegeven door form. (2). Hieruit blijkt, dat deze
afhangt van de specifieke weerstand q en de relatieve permeabiliteit
Deze twee grootheden zullen we nu nader beschouwen.
De soortelijke weerstand q (afgekort: sw) is de weerstand van een
kubus met ribben van 1 m. Bij toenemende temperatuur neemt q in het
algemeen toe. Tot een temperatuur van ongeveer 800 °C kan de soor
telijke weerstand met goede benadering worden voorgesteld door
4)

Q = 0o (1 + a T + P T2),

waarin q0 de waarde is voor o °C, T de temperatuur in °C en a en p con
stanten zijn. Voor verschillende materialen zijn o0, a en P in bijgaande
tabel aangegeven. Fig. 5 geeft voor enkele materialen q als functie van
de temperatuur. De soortelijke weerstand is zeer sterk afhankelijk van
bijmengselen. Fig. 6 geeft de waarde van g0 voor ijzer als functie van het
koolstofgehalte.
Tabel
q0 in

Dm
bij o °C.

koper
aluminium
zilver
ijzer
zink
tin
magnesium
lood
messing
goud
staal

wolfraamcarbide

X 10-6
0,017
0,031
0,015
0,122
0,057
0,Il6
0,042
0,198
0,069
0,022
0,110
0,250

a

P

X IO~3

X IO-6

3,64
3/87
3/97
4/52
4/19
4/03
3/37
o,95
1,60

0,587
1,32
0,69

3/68

0/43
7/30

4,98

5,83

1/48

5/83

0,86

i/43

De relatieve permeabiliteit
is voor onmagnetische materialen vrij
wel 1. Voor de ferromagnetische materialen (ijzer, nikkel, cobalt) isjur
veel groter en bovendien van verschillende omstandigheden afhankelijk.
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Het verband tussen de magnetische inductie B en de magnetische
veldsterkte H wordt voor ijzer voorgesteld door een hysteresislus volgens
fig. 7. De relatieve permeabiliteit volgt uit
B = fa fa H
(5)
(zie Deel I, hfdst. IX). Derhalve is jlct afhankelijk van de grootte van H.
SOORTEL'JKE WEERSTAND
*10“# p inilm
KOOLSTOFSTAAL 0.67 %C
KOOLSTOF STAAL 0,22 %C

MESSING
(63%Cu + 37%2n)

KOPER

0.01

200

400

600
800
1000
TEMPERATUUR °C

Fig. 5. De soortelijke weerstand sw van enkele metalen als
functie van de temperatuur.
Voor grote waarden van H, zoals bij inductieve verhitting gewoonlijk
wordenjgebruikt als het verhitten snel moet geschieden, wordt vrij
klein (orde van grootte: io a ioo). De stromen, die in het werkstuk
vloeien,^zijn oorzaak, dat de magnetische veldsterkte H binnen het werk-
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stuk van buiten naar binnen afneemt en dus
toeneemt. De bepaling
van f.iT is dus zeer gecompliceerd. We volstaan, met hiervoor te verwijzen
naar de literatuur (i).
Behalve van H, is /lit afhankelijk van de temperatuur. Met toenemen
de temperatuur neemt /iT toe, tot bij 760 °C (het zg. Curie-punt) het
ijzer onmagnetisch wordt en dus plotseling fxt = 1 wordt.
Om
SOORTEL'JKE WEERSTANO
xlO'*
0.16

0.14

0.12

0.10

0

0.2

0.4

0.6

0.8

>

7.

KOOLSTOFGEHALTE

Fig. 6. De soortelijke weerstand van ijzer als functie
van het koolstofgehalte bij kamertemperatuur.
B

Fig. 7. De magnetiseringskromme van ijzer.
De indringdiepte <5 is dus afhankelijk van de temperatuur, de fre
quentie en de magnetische veldsterkte. Fig. 8 geeft voor enkele materia
len de indringdiepte <5 in mm als functie van de frequentie ƒ in Hz bij
verschillende temperaturen. Voor ijzer van 15 °C zijn twee krommen
aangegeven: een voor een kleine waarde van de magnetische veldsterkte
H, waarbij fxT = 100, en een voor een grote waarde van H, waarbij
Ut = 10. Voor ijzer van 800 °C is /.iT = 1 en is dus <5 onafhankelijk
22
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0.1
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HEET KOPER 1000°C
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2
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Fig. 8. De indringdiepte <5 voor enkele metalen als functie van de frequentie.
van H. Het is verrassend, tot hoe dunne lagen de geïnduceerde stroom
beperkt blijft. Voor ijzer is bv. bij 15 °C bij een frequentie van 500 kHz
de indringdiepte slechts 0,027 mm; boven het Curie-punt toch nog
slechts 0,86 mm. We zullen later, bij de bespreking van het oppervlakteharden van staal, de practische betekenis van het dun zijn dezer lagen
duidelijk zien.
d. De weerstand van het werkstuk
Uit (3) volgt, dat de weerstand van het werkstuk
7td

Rvr=eTö

(6)
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bedraagt, waarvoor, in verband met (2), ook kan worden geschreven

j]/ 6/i, fa.

■Rw = —

170

Hieruit volgt, dat, bij dezelfde waarden van q, (iT en ƒ, de weerstand i?w
alleen afhangt van de verhouding tussen de diameter en de hoogte van
het werkstuk, dus bij evenredige vergroting van de afmetingen niet
verandert. Dit kan gemakkelijk worden ingezien, als men bedenkt, dat
bij deze evenredige vergroting <5 niet verandert en de lengte en de
breedte van een stroombaan evenredig toenemen.
In fig. 9 is voor verschillende metalen de weerstand /?w aangegeven
als functie van de frequentie bij twee verschillende temperaturen, voor
d/h = 1. Voor andere waarden van d//z kan
hieruit worden afgeleid
[zie form. (6)]. In fig. 10 is voor ijzer #w aangegeven als functie van de
temperatuur met de frequentie ƒ en de relatieve permeabiliteit /<r als
parameters, eveneens voor d/h = 1. Fig. 11 geeft i?w als functie van de

WEERSTAND d = S
100
KOUO 'JZCR JJ = 100

KOUO 'JZCR p s 10
'JZER 000 °C

{hIEET

z
10

HEET MESSING 800oC
HEET KOPER 1000 °C
KOUO MESSING

KOUO KOPER

1

0.1

0.01
I03

fREQ. Hz
2
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'O4
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2

6
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S

107

Fig. 9. De weerstand van een cilindervormig werkstuk, waarvan d = h (althans
wat het verhitte gedeelte betreft) als functie van de frequentie.
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temperatuur voor messing en
koper, bij verschillende fre
quenties, ook voor d/h = i.

xlO’ïil WEERSTAND d = h
100

e. Het rendement
We beschouwen een werkspoel en een cilindrisch werk
stuk zoals in fig. i aangegeven.
Het geheel kan worden opgevat
als een transformator, waarvan
de werkspoel de primaire en de
dunne schil van het werkstuk
met de dikte <5 de uit één
winding bestaande secundaire
wikkeling vormt. De primaire
wikkeling heeft een weerstand
R1 en een zelfinductie Lv De
weerstand en de zelfinductie
van de secundaire wikkeling
noemen we R2 en ^2/ de
coëfficiënt van wederzijdse in
ductie noemen we M; de span
ning aan de primaire klemmen
stellen we voor door V, en de
stromen in de wikkelingen door
Ix en I2.
Voor de primaire keten geldt

10

200

400

600

800

1000

(/?! + ; co LJ Ix -f- j co M L =

TEMPERATUUR °C

= V; .. (7)

Fig. 10. De weerstand van een cilinder
vormig ijzeren werkstuk, waarvan h — d,
als functie van de temperatuur, voor
verschillende frequenties en verschillende
waarden van de relatieve permeabiliteit /*r.

voor de secundaire keten
(R2 + j co L2) I2 + j (o M lx =
= O. .. (8)

Uit deze beide vergelijkingen volgt

h

Ril

co2M2
R22 + co2L2

1

(o2M2
oL2\ — V* (9)
R22 + co2L 2 2

Hieruit blijkt, dat, aan de klemmen van de werkspoel gemeten, door de
aanwezigheid van het werkstuk de weerstand is toegenomen en de zelf
inductie is afgenomen.
We berekenen nu het rendement van de schakeling, dat het werkspoelrendement wordt genoemd. Het vermogen, dat nuttig wordt ge
bruikt, is
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co2 M2
T9rs
P2 = I22R2 = R22 + (o2L22 II **2 ==Ii2n2R2f

(10)

waarbij we
ojM

n=—
VR2- + CO2 L2*

(xi)

de transformatieverhouding noemen.
Het vermogen, dat in de primaire keten (de werkspoel) in warmte
wordt omgezet en voor de verwarming van het werkstuk verloren gaat, is

te)

Pi = V Ri

*10-3*1

WEERSTAND d = h

TEMPERATUUR °C

Fig. 11. De weerstand van een cilindervormig werkstuk van koper en messing als
functie van de temperatuur voor verschillende frequenties.
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Het werkspoelrendement is dus
______
n2R2
P,
P1 + P2
Ri + niR2~

I

(13)

j_
1 +n2

i R
Voor een groot rendement moet—0 < < 1 zijn.
Tl x\ 2

We onderstellen nu, dat de werkspoel ook uit één winding bestaat,
met dezelfde afmetingen als de werkelijke spoel, dus met dezelfde
waarden voor D en H (zie fig. 12), die met de generator G is verbonden
door een zodanige ideale transformator, dat de impedantie van het
geheel ten opzichte van de generatorklemmen hetzelfde blijft. Ook het
rendement is dan hetzelfde gebleven.
Verder nemen we eenvoudigheidshalve aan, dat het werkstuk gelijk
vormig is met de werkspoel, dus dat d\h = D/H. De stroom in de
werkspoel denken we geconcentreerd in een laagje ter dikte <5X. Het
magnetisch veld binnen de werkspoel onderstellen we homogeen. De
weerstand van de werkspoel is
nD
n
Ql H&i Ü
0
H*

d.

en de weerstand van het werkstuk

r

•^2 — 02

r

'i—-

T

Daar D/H = d\h vinden we

h |H

%

i

JT

... i
A

ft Q.

hö2

's

0i ^2

R2

q2

^1

Maken we gebruik van (2) en stellen
we voor de werkspoel, die uit nietferromagnetisch materiaal bestaat,
[xt = 1, dan komt er
*1 =

B

Fig. 12. Schets van de opstelling,
waarvoor het werkspoelrendement
wordt berekend. A. werkspoel van
één winding (diameter D, hoogte
H); B. staafvormig werkstuk (dia
meter d, hoogte h). Ondersteld
wordt, dat H/D zo groot is, dat het
veld binnen de spoel als homogeen
mag worden beschouwd, en dat
H/D = h/d.

•^ï

(14)

♦. ♦ ♦ ♦

R2
Uit (n) volgt
R22 + 0)2L22
Tl2 ~
(O2 M2
I

1 +

co2L2

2

k2^
L2
(15)
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Hierin is k2 = M2\LX L2, waarvoor men bij benadering kan schrijven
d?jDz. Substitueert men hierin R2 = Ö2^, Lx = n p.F Z)2/4 H,
L2 = 7i (.i F d2/4 hy waarin p =
pt = 4 rc X io-? /*r en F een
factor is, die afhangt van D/H = d/A, dan vindt men na enige herleiding
1

n2

D2
d2

1+4.
Al
1 ^ F2 d2

)■

(16)

Substitutie van (14) en (16) in (13) levert, met F = 0,8 (behorende bij
D\H = 0,6), het werkspoelrendement
1

*? =

D2
1 4 d2

(,+6'a5ï)fe

(17)

Hoewel de formule (17) slechts geldt voor een zeer eenvoudig geval,
kunnen er voor andere gevallen toch wel enige conclusies uit worden
getrokken betreffende de maatregelen, die moeten worden genomen om
een hoog rendement te verkrijgen, dat wil zeggen om de noemer van (17)
klein te houden. De tweede term in deze noemer bestaat uit drie fac
toren, die we afzonderlijk zullen beschouwen.
ie. D2/d2. Terwille van het rendement moet men D zo weinig mogelijk
groter dan d kiezen, dus de werkspoel zo nauw mogelijk om het werkstuk
laten passen.
2e. (1 + 6,25 <522/d2). Evenals de vorige factor is deze groter dan 1.
Laten we als maximale, meestal nog goed bereikbare waarde bv. 1,1
toe, dan moet dus
d/ö2 ^ V^2,5 ^ 8
zijn. Met andere woorden: de frequentie dient zo hoog te worden gekozen,
dat de indringdiepte niet groter is dan ongeveer een achtste van de diameter
van het werkstuk.
Substitueert men voor ö2 de waarde volgens (2), dan vindt men voor
de minimumfrequentie /min» die nodig is om een goed rendement te
kunnen verkrijgen,
/min = 5°32 X 62,5

Qi

fitd2

= 16 X IO6

62 XJ~
jo Hz

fitd*

(18)

{q2 in Hm, d in m).
In fig. 8 is voor verschillende materialen de indringdiepte ö als
functie van de frequentie uitgezet. Hieruit volgt dus, welke de laagste
frequentie is, die bij een gegeven diameter van het werkstuk behoort te
worden gebruikt. We delen de diameter door 8, vinden daarmee de
indringdiepte <5 en lezen uit fig. 8 de minimale bijbehorende frequentie

{
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af. We zien, dat bij een kleine diameter een hoge frequentie behoort te
worden gebruikt. Uit (18) blijkt, dat
omgekeerd evenredig is met
het kwadraat van de diameter van het werkstuk. Voor ijzer, dat tot
iooo °C wordt verhit (dus tot boven het Curie-punt, zodat /xr = i),
geeft nevenstaande tabel voor enkele
staafdiameters de minimale frequentie.
d
/min
Kiest men ƒ > fmjn, dan neemt het
rendement niet noemenswaard toe, ter
500 mm
90 Hz
wijl
het rendement van de generator,
100 mm
2 250 Hz
die de hoogfrequentie stroom levert, in
10 mm
225 000 Hz
5 mm
900 000 Hz
het algemeen daalt,
Hieruit volgt, dat fmjn ongeveer de
gunstigste frequentie is.
3e. VQiKQï #r)* Daar q2 en [a? materiaalconstanten van het werkstuk
zijn, kunnen we deze uitdrukking alleen klein houden door
klein te
nemen. Zoals te verwachten was, moet men, om een hoog rendement te
kunnen verkrijgen, de werkspoel van goed geleidend materiaal vervaar
digen, dus van koper. Om dezelfde reden dient men haar koud te hou
den. Zij wordt dan ook dikwijls uitgevoerd als een koperen buis, waar
koelwater doorheen stroomt. Ook wordt wel een buis, waar koelwater
door stroomt, op de werkspoel gesoldeerd.
In fig. 13 is voor enkele materialen het rendement uitgezet als functie
van D\d, in de onderstelling, dat ƒ = fmin* Hieruit blijkt duidelijk, dat
een kleine waarde van D/d gunstig is.
De hier gegeven eenvoudige beschouwingen tonen meer de tendentie
van de werking der verschillende factoren, dan dat zij kwantitatief exact
zijn. Voor meer exacte berekeningen, die echter veel ingewikkelder
zijn, verwijzen we naar de literatuur (1). We zullen ons ook in hetgeen
volgt baseren op de resultaten van bovenstaande vereenvoudigde bereningen, die voor de practijk voldoende aanwijzingen geven.
ƒ. Het schijnbare vermogen
Uit -(9) volgt de impedantie Zlt aan de klemmen van de werkspoel
gemeten:
cu2 M2
o.2M2
*! = (*! 4
coL,
2#2 \+j\<oLx
R22 + 0)2L2
R-Z2 + 0)2L2
— Ro~\~ j w L0.

(19)

In het algemeen is co L0 > i?0. Onder het schijnbare vermogen, dat de
generator aan de werkspoel levert, verstaan we
Ws =I12coLo,
terwijl het werkelijke vermogen bedraagt
Ww = Z,2 R0.
i
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Het schijnbare vermogen, dat per kW werkelijk vermogen aan de werkspoel moet worden toegevoerd, is dus
Z#q — L\

= Qo- Uit (19) volgt

w2M2
2-L2. In practische gevallen is i?22 <<g>2L22.
R* + co2 Lo
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Fig. 13. Het werkspoelrendement als functie van de verhouding D/d voor enkele
materialen, bij de gunstigste frequentie.
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Met M2 = k2 Lx L2 is dan met goede benadering
L„=(i-/c2) Lv
Verwaarlozen we in (19) verder Rv hetgeen bij een goed rendement
geoorloofd is, dan is R0 = k2 ^ R2, zodat
** 2

n _ u>LQ _ (1 — k2)oj Lj
V°
p
T

k2±R2

(I

\wl2

l*2 V ^2*

J-2

Substitueren we hierin: w = 2 nf, R2 = Q
(form. 2), L2 =
o) jL2 = 0,33
ring

(form. 6), x d= 530 |/JL

n2 d2 f.i
k2 X 10-7 met k2 = 0,6, dan vinden we:
h

Nemen we voor de koppelingsfactor k weer als benade-

D2H
, dan vinden we:
d2h
(D2H
Qo = 0,33 \ dh

\ d
J) ó-

(20)

Hieruit zien we, dat de verhouding van het schijnbare vermogen tot
het werkelijke vermogen uitsluitend afhangt van de koppelingsfactor
en de verhouding van de diameter van het werkstuk tot de indringdiepte.
Hoe vaster de koppeling, des te kleiner is het schijnbare vermogen bij
hetzelfde werkelijke vermogen. Bij verhoging der frequenties wordt de
indringdiepte ö kleiner en neemt het schijnbare vermogen evenredig
met de wortel uit de frequentie toe.
Het schijnbare vermogen is onafhankelijk van het aantal primaire
windingen.
2. Generatoren voor inductieve verhitting
Zoals we onder i.e. hebben gezien, is de gunstigste frequentie afhan
kelijk van het materiaal en de afmetingen van het werkstuk. Met een
generator, werkend met electronenbuizen, is het mogelijk, een voldoend
groot vermogen op te wekken met iedere gewenste frequentie. Vroeger
gebruikte men motorgeneratoren, waarmee stromen met frequenties
tot enkele duizenden Hz kunnen worden verkregen. Doch voor hogere
frequenties treden onoverkomenlijke bezwaren op. Deze machines zijn
van dezelfde soort als die vroeger voor radiozender werden gebruikt.
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Toen men in de radiotechniek overging op vonkzenders gebruikte men
overeenkomstige installaties ook voor hoogfrequent verhitten. Evenals
in de radiotechniek worden thans ook voor h.f.-verhitten generatoren
met electronenbuizen gebruikt.
De buizen, die worden gebruikt, zijn dezelfde, als die in zenders toe
passing vinden. Ook de schakeling is in principe dezelfde. Bij zenders
wordt gewoonlijk een vrij kleine hoogfrequente spanning opgewekt met
een buis voor een klein vermogen, waarna deze spanning in een of meer
trappen wordt versterkt, tot ten slotte de eindbuis het gewenste ver
mogen aan de antenne levert. Bij h.f.-verhitten wordt gewoonlijk de
buis, die het vermogen aan de werkspoel moet leveren, als osciilator
geschakeld, zodat de generator uit slechts één trap bestaat.
Er zijn buizen in de handel in een opklimmende reeks, wat het
vermogen betreft. Voor elk vereist vermogen kan dus steeds een passend
type worden gekozen. Hierbij moet er echter op worden gelet, dat het
door de fabrikant opgegeven vermogen slechts kan worden geleverd
bij de gunstigste aanpassing van de uitgangsketen; het afgegeven ver
mogen mag slechts zover worden opgevoerd, tot de toelaatbare anodedissipatie van de buis wordt bereikt. Bij gebruik in een zender is de
eindbuis gekoppeld met een antenne, die tijdens het bedrijf niet ver
andert. De aanpassing kan dan steeds zo gunstig mogelijk zijn. Bij
h.f.-verhitten is de impedantie, gemeten aan de klemmen van de werk
spoel, niet constant; verschillende werkstukken veroorzaken verschil
lende waarden voor deze impedantie, terwijl de impedantie tijdens het
warm worden van het werkstuk bovendien verandert. Het is dus raad
zaam, de anodespanning of de anodestroom of beide kleiner te houden
dan de door de buizenfabrikant opgegeven maximale waarden.
Wat bij de bespreking van de eindtrap van een zender is vermeld
over de in de anodeketen van de buis opgenomen impedantie geldt ook
hier (zie Deel 4a, hfdst. III). De gunstigste anodeweerstand is Ra =
Va/2 7a, waarbij Va de anodegelijkspanning en 7a de anodegelijkstroom
voorstelt. Als Ra te klein is, is er gevaar, dat de toelaatbare anodedissipatie wordt overschreden; als Ra te groot is, kan de buis worden
beschadigd doordat de roosterdissipatie te groot wordt.
Als Ra te klein is, is de anodewisselspanning Va kleiner en daalt het
afgegeven vermogen. De anodegelijkstroom stijgt, daar de stuurspany
ning Vg------- stijgt. Daardoor neemt het opgenomen vermogen toe.
ê
Daar het opgenomen vermogen toeneemt en het afgegeven vermogen
daalt, wordt de anodedissipatie van de buis groter en kan de toelaatbare
waarde overschrijden. De roostergelijkstroom 7g is hierbij kleiner dan
in het geval van de gunstigste aanpassing; daar de anodewissel
spanning klein is, blijft de momentele waarde van de anodespanning
steeds veel groter dan o, 1 Va, zodat op de ogenblikken van minimale anode
spanning, waarbij de roosterspanning maximaal is, de roosterstroom
klein blijft.

1
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Ook als i?a te groot is, daalt het afgegeven vermogen. De anodewisselspanning neemt wel toe, doch de anodewisselstroom daalt. Door de
grote anodewisselspanning bereikt de momentele waarde van de
anodespanning bij iedere periode eenmaal een zeer kleine waarde, zodat
dan de kathodestroom vrijwel geheel naar het rooster vloeit. Voor over
schrijding van de toelaatbare anodedissipatie is nu geen gevaar, doch
wel voor overschrijding van de toelaatbare roosterdissipatie. Is i?a te
groot, dan is dus 7a te klein en Ig te groot.
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Fig. 14. Aansluiting van de werkspoei aan de anodeketen van de generatorbuis;
a.zonderen b. met transformator; W. werkstuk; S. werkspoei; T. transformator.
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Fig. 15. Aansluiting van de werkspoei aan de anodeketen van de generatorbuis;
a. de werkspoei is de enige spoel in de oscillatorkring; b. de werkspoei maakt
deel uit van de afgestemde kring, die inductief met de anodeketen is gekoppeld.
De weerstand van het werkstuk is in de grootte-orde van 1/100 C2
(zie fig. 9, 10 en 11), terwijl de vereiste weerstand in de anodeketen
van de oscillatorbuis in de grootte-orde van 1000 O. ligt. Er moet dus
een weerstandstransformatie plaats vinden van 1 ; io5. Deze zeer grote
transformatieverhouding kan in twee stappen geschieden. Wordt een
werkspoei genomen met 10 windingen, dan is de weerstand aan de
klemmen van de werkspoei gemeten reeds 100 maal die van het werk
stuk. De werkspoei wordt nu in serie opgenomen in een trillingskring,
die zo is gedimensionneerd, dat de kwaliteitsfactor Q = 32. De weer
stand i?a van deze kring (fig. 14a) is dan 322 X 100 = io5 maal die
van het werkstuk, waarmee het doel is bereikt. Het is echter in vele
practische gevallen niet mogelijk, een werkspoei met het hiervoor ver
eiste aantal windingen te gebruiken; soms is de beschikbare ruimte te
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klein; soms zou de verhitting te onregelmatig zijn. Door een transfor
mator op te nemen tussen de spoel van de kring en de werkspoel
(fig. 14b) kan met een zeer kleine werkspoel worden volstaan, bv. een
enkele winding. In sommige gevallen, bv. bij het smelten van metalen,
is het niet mogelijk, de magnetische koppeling tussen werkspoel en
werkstuk groot genoeg te maken. Het kan dan aanbeveling verdienen,
de werkspoel als enige spoel in de kring op te nemen (fig. 15a). De
wisselspanning tussen de klemmen van de werkspoel is dan echter zeer
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Fig. 17

Fig. 16
Fig. 16. Een trillingskring, bestaande uit een condensator C, een spoel Len een
serieweerstand Rs. Bij de resonantiefrequentie is de impedantie Rp = Q2 Rs (ge
stippeld aangegeven).
Fig. 17. a. Oscillatorschakeling met afzonderlijke terugkoppelspoel; b. Colpittsschakeling.
hoog. Dit bezwaar kan dan worden ondervangen door tussen de buis
en de kring een transformator op te nemen (fig. 15b).
Voor de constructie van de generator moeten het te verhitten werk
stuk en het vermogen, dat aan het werkstuk moet worden toegevoerd,
gegeven zijn. De gunstigste frequentie wordt bepaald met form. (18)
en het werkspoelrendement met form. (17). Hiermee vinden we het
vermogen, dat aan de werkspoel moet worden toegevoerd. Dit ver
mogen, vermeerderd met het vermogen, dat in de anodekring en in de
roosterketen van de buis verloren gaat, is het vermogen, dat door de
buis moet worden geleverd. Men kiest dan een buis, die hiervoor
geschikt is en kent dan de benodigde gelijkspanning Va en gelijk
stroom /a, die aan de generator moeten worden toegevoerd, alsmede de
gewenste anodeweerstand Ra*
Een kring volgens fig. 16, bestaande uit een condensator C, een spoel L
en een serieweerstand Rs, heeft voor de resonantiefrequentie een impe
dantie Rp = Q2 Rs* Het hangt af van de wijze, waarop deze kring met
de buis wordt verbonden, of Ra = Rp of niet. Bij de schakeling volgens
fig. 17a is Rz = Rp* Hierbij is een afzonderlijke terugkoppelspoel
nodig. Dit kan echter in sommige omstandigheden, bv. bij het smelten
van metalen (zie later), bezwaren opleveren. De Colpitts-schakeling
(fig. 17b) heeft dit bezwaar niet en verdient daarom de voorkeur.
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Daarbij is Ra =

Rp (zie Deel 2, hfdst. III, A.11). Hebben

we de verhouding CJC2 gekozen en de vereiste waarde van Ra vast
gesteld uit de gegevens van de buis, dan is Rp bekend. De aequivalente
serieweerstand Rs van de kring hangt af van de weerstand van de spoel,
het vermogen, dat aan de werkspoel wordt toegevoerd, en het vereiste
vermogen voor de roosterkring. Het vermogen, dat aan de werkspoel
wordt toegevoerd, veroorzaakt bij een goede constructie van de gene
rator bv. 0,9 Rs. Het voor de roosterkring vereiste vermogen vindt men
in de door de fabrikant verstrekte gegevens van de buis. De gewenste
resonantie-frequentie /res volgt uit de aard van het werkstuk. Als derde
grootheid, die nodig is om de drie grootheden van de kring (L, C en Rs)
te bepalen, nemen we de kwaliteitsfactor Q. Om het optreden van hogere
harmonischen te beperken, nemen we Q vrij groot. Doch hoe groter Q is,
des te groter zijn de verliezen in de kring. Voor een middelgrote gene
rator van bv. 20 kW, is Q = 30 a 40 een goede waarde. Voor kleinere
generatoren kunnen we Q iets groter, voor grotere generatoren iets
kleiner kiezen. Uit de aldus vastgestelde waarden voor /res> #p en Q
y __ ; C = _____ Q
-____ >■ R ----volgt: L =
— --77
2^/resQ
2 n /res Rp
O2
We hebben gezien, dat de weerstand van het werkstuk afhangt van de
temperatuur (zie bv. fig. 5) en dus tijdens het verhitten verandert.
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Fig. 18. Schakelingen voor het corrigeren van de aanpassing aan de oscillatorbuis
tijdens het verhitten.
Hierdoor gaat de juiste aanpassing aan de buis verloren. Wanneer de
verhitting langzaam geschiedt (bv. 15 min duurt), kunnen condensa
toren worden bijgeschakeld (fig. 18a), waardoor Q weer op de juiste
waarde wordt gebracht, of kan de zelfinductie van de kring worden
veranderd (fig. 18b) tot weer de juiste aanpassing is verkregen. (Natuur
lijk verandert hierbij ook de frequentie.) Indien het verhittingsproces
echter slechts enkele secunden duurt, zoals dikwijls het geval is, is een
regeling met de hand niet doenlijk. Een automatische regeling is moge
lijk, doch kostbaar. Daarom wordt in de regel volstaan met een vaste
instelling, die ongeveer het gemiddelde is van de gunstigste instellingen
voor koude resp. warme toestand.
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a. De voeding van de generator
De voeding van de generatorbuis geschiedt op overeenkomstige
wijze als bij zenders (zie Deel 4a, hfdst. V). We kunnen de vraag stellen,
waarom bij generatoren voor h.f.-verhitten gelijkrichting nodig is.Bij
voeding van de anode met wisselspanning van 50 Hz treedt wel een
sterke modulatie met 50 Hz op, hetgeen bij zenders ontoelaatbaar is,
doch bij verhitting op zichzelf geen bezwaar is. Toch is het raadzaam,
ook in dit geval de voedingsspanning eerst gelijk te richten, en wel in de
eerste plaats wegens kostenbesparing. De kosten van de generatorbuis
vormen een groot deel van de totale exploitatiekosten van de installatie*
Het is dus van belang, een gegeven buis zo goed mogelijk uit te buiten*
De toelaatbare belasting wordt niet alleen bepaald door het gemiddelde
vermogen, dat de buis afgeeft, maar ook door het maximaal optredende
vermogen, dat een bepaalde waarde niet mag overschrijden. Bij te grote
anodestroom zou de kathode kunnen worden beschadigd, terwijl bij te
grote spanning doorslag kan optreden. Bij voeding met wisselspanning
zijn bij eenzelfde gemiddelde vermogen de maximale waarden van de
anodestroom en van anodespanning groter dan bij voeding met gelijk
spanning. Bij een gegeven aan het werkstuk geleverd vermogen kan dus
met gelijkrichting worden volstaan met een kleinere, dus goedkopere
buis dan zonder gelijkrichting. De besparing, die hierdoor op de kost
bare generatorbuizen kan worden verkregen, overtreft verre de extra
kosten van de relatief goedkope gelijkrichtbuizen.
De spanningen, die optreden aan de werkspoel en het werkstuk,
houdt men het liefst zo laag mogelijk. Bij voeding met wisselspanning is,
bij gelijke maximale spanningen, het vermogen kleiner dan bij voeding
met gelijkspanning, zodat bij voeding met wisselspanning meer tijd voor
het verhitten nodig is. Ook dit is een argument voor voeding met
gelijkspanning.
De schakeling van de gelijkrichter is dezelfde als bij zenders gebruike
lijk is (zie Deel 4a, hfdst. V). Als gelijkrichtbuizen worden vrijwel uit
sluitend kwikbuizen gebruikt. De regeling van de spanning kan in
stappen geschieden met behulp van aftakkingen op de secundaire wik
keling van de hoogspanningstransformator. Gewoonlijk wenst men
echter een continue regeling tijdens het bedrijf. Hiervoor kan een regeltransformator of een inductieregelaar dienen.
Behalve een handbediening voor het in- en uitschakelen van de
voedingsinstallatie is ook een instelbare klok aangebracht, die op een
vastgestelde tijd na het inschakelen de voeding uitschakelt. Daardoor
kan worden bereikt, dat opvolgende gelijke werkstukken door eenzelfde
hoeveelheid energie worden verwarmd.
3. Toepassingen van inductieve verhitting
Het vermogen, dat bij inductieve verhitting aan het werkstuk wordt
overgedragen, bedraagt gewoonlijk 0,15 tot 1,5 kW per cm2 oppervlak
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van het werkstuk. Bij vrijwel alle andere methoden van verwarming is
dit vermogen zeer veel kleiner. Alleen bij electrisch lassen is het groter.
Bij inductieve verhitting kan men het proces geheel beheersen, hetgeen
bij geen andere methode in dezelfde mate het geval is. Deze voordelen
hebben ertoe geleid, dat h.f.-verhitten op uitgebreide schaal in de
industrie wordt toegepast.
Als een werkstuk verhit is, geeft het door straling een deel van de
opgenomen warmte af aan de omgeving. Bij een temperatuur van
1000 °C gaat op deze wijze 15 W/cm2 verloren. Als aan het werkstuk
1,5 kW/cm2 wordt toegevoerd, bedraagt dit verlies slechts 1% en is
dus van weinig betekenis. Bij andere methoden van verhitten is dit
verlies echter niet te verwaarlozen. Zo worden in een gloeioven slechts
enkele tientallen watt per cm2 aan het te verwarmen materiaal mede
gedeeld, zodat het verlies door straling wel 30% of meer bedraagt.
Hieruit blijkt, dat het van belang is, dat de verwarming snel geschiedt.
De voornaamste toepassingen vindt inductieve verhitting bij het harden
van staal, solderen en het gloeien en smelten van metalen. Ieder dezer
toepassingen zullen we nu nader beschouwen.
a. Het harden van staal
Koolstofhoudend staal kan worden gehard door het te verhitten tot
ca 800 °C en daarna in water snel af te koelen. Deze methode heeft het
nadeel, dat het werkstuk bros wordt. Dit nadeel wordt ten dele opge
heven door het metaal te cementeren. Hierbij wordt het werkstuk ver
vaardigd van niet-hardend, koolstofarm staal. Het oppervlak, dat, met
het oog op slijtage bij het gebruik, gehard moet worden, wordt koolstof
houdend gemaakt door het werkstuk enkele uren te gloeien in een kool
stofrijke omgeving. Daarna wordt het snel afgekoeld. Door dit lang
durige gloeien ontstaan echter in het metaal ongewenste wijzigingen in
de structuur en bovendien vormveranderingen.
Bij h.f.-verhitten treden deze bezwaren niet op. We hebben reeds
gezien, dat de stroom in het werkstuk vrijwel uitsluitend door een dunne
laag aan de oppervlakte van het werkstuk vloeit. De warmte wordt dus
in deze dunne laag ontwikkeld; de dieper gelegen lagen ontvangen de
warmte door geleiding van deze buitenste laag. Een warmtestroom van
0,7 kW/cm2 veroorzaakt in ijzer een temperatuurverval van 1000 °C
per cm. Wordt dus plotseling 1 kW/cm2 aan het werkstuk toegevoerd,
dan heeft de buitenlaag zeer snel de hardingstemperatuur bereikt,
zonder dat de dieper gelegen lagen veel in tenperatuur stijgen. Na plot
selinge afkoeling is de buitenlaag hard en bros geworden, doch wordt
gedragen door een niet-geharde, taaie kern. Doordat deze kern betrek
kelijk koud is gebleven, zijn daarin geen nadelige structuurveranderingen
opgetreden. Ook de vorm en de afmetingen van het werkstuk zijn onver
anderd gebleven, zodat na de harding geen nabewerking nodig is.
Door de werkspoel een geschikte vorm te geven is het mogelijk,
slechts een gedeelte van het werkstuk te harden. Daar we met behulp
van de onder 2 genoemde klok de dosering van de toegevoerde warmte

Fig. 19. Installatie voor het pro
gressief oppervlakte-harden van
stalen asjes.

Fig. 20. Installatie voor het inwendig
oppervlakte-harden van stalen ringen
voor kogellagers.

in de hand hebben, kunnen opvolgende gelijke werkstukken alle op
dezelfde wijze worden behandeld, zodat een gelijkmatig product wordt
verkregen. Grote werkstukken worden niet ineens in hun geheel
gehard, maar bij gedeelten; tandwielen bv. tand voor tand. Lange
assen kunnen met eenparige snelheid door de werkspoel worden ge
schoven, zodat voor het harden van grote oppervlakken met kleine
generatoren kan worden volstaan (zg. progressieve harding).
In fig. 19 is een installatie afgebeeld voor het harden van stalen asjes.
De diameter van het asje is 6 mm. Het wordt met een snelheid van 2
m/min roterend door de werkspoel gevoerd. Het roteren heeft tot
gevolg, dat een eventuele excentrische opstelling van het werkstuk geen
onregelmatige verhitting geeft. Onmiddellijk onder de werkspoel
bevindt zich een voortdurend spuitende waterstraal, waardoor het werk
stuk snel wordt afgekoeld. Na de behandeling is een laagje van 0,5 mm
dikte gehard, terwijl de kern de hardheid van het onbehandelde mate
riaal heeft behouden. Het kromtrekken is zeer gering; slechts 0,07 mm
over een lengte van 300 m.
Fig. 20 vertoont een installatie voor het harden van stalen ringen
voor kogellagers. De werkspoel bevindt zich hier binnen in het werkstuk.
Gedurende de verhitting, die slechts enkele secunden duurt, wordt ook
hier het werkstuk geroteerd. De generator levert 20 kW. Het resultaat
van de behandeling is een geharde laag van 0,8 mm dikte, terwijl op
een diepte van 2 mm de oorspronkelijke hardheid vrijwel onveranderd is
gebleven. Een langere verhittingstijd geeft een dikkere geharde laag.
23
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Fig. 21. Installatie voor het harden van de tanden van een lintzaag. Zowel de
getande als de niet-getande zijde worden verhit om kromtrekken van de band te
voorkomen.

Fig. 21 geeft een installatie voor het harden van de tanden van een
lintzaag (een band zonder einde). De werkspoel is zodanig gevormd, dat
zowel de getande als de ongetande zijde worden verhit, waardoor krom
trekken van het lint wordt voorkomen.
b. Solderen
Bij het oppervlakte-harden hebben we gezien, dat de warmtegeleiding door het metaal de te bereiken resultaten begrenst. Bij het
solderen maken we juist van de warmtegeleiding gebruik. De beide te
verbinden delen moeten over de gehele soldeernaad een temperatuur
bereiken, die boven het smeltpunt van het soldeer ligt. Het verhitten
duurt daarom bij solderen langer dan bij harden en wel des te langer,
naarmate het te solderen materiaal de warmte minder goed geleidt.
Toch gaat het h.f.-solderen aanzienlijk sneller dan met de vlam. Een
tijd van 15 sec is bv. ruim voldoende voor kleine verbindingen van
messing, die met de vlam enkele minuten vereisen.
Het is gewenst, dat de werkspoel zodanig is gevormd, dat in de beide
te verbinden delen warmte wordt opgewekt, en wel in het zwaardere

Fig. 22. Solderen van blikken busjes, die op een transportband onder de werkspoel
door worden gevoerd.

deel meer dan in het lichtere, zodat beide op de verbindingsplaats
evenveel in temperatuur stijgen. Het soldeer kan het best worden
aangebracht op de plaats, die het laatst de smelttemperatuur daarvan
bereikt. Behalve dat door de korte soldeertijd bij h.f.-verhitting arbeids
tijd wordt gespaard, biedt het bovendien het voordeel, dat er in veel
mindere mate oxydatie optreedt dan bij solderen met de vlam, zodat
er minder nabewerking nodig is. De solderen en vloeimiddelen
zijn dezelfde als bij het solderen met de vlam of met de bout worden
gebruikt.
De werkspoelen kan men een zodanige vorm geven, dat een aantal
werkstukken tegelijkertijd wordt gesoldeerd. Ook kan men twee werk
spoelen aanbrengen, die met behulp van een schakelaar beurteling wor
den ingeschakeld. Tijdens het verwarmen van het ene werkstuk kan
dan het volgende gereed gemaakt worden.
Fig. 22 geeft een voorbeeld van een installatie, waarbij de werkstuk
ken met een transportband worden aangevoerd en achtereenvolgens
langs de werkspoel geleid. Hier worden bodems, deksels en naden van
blikken doosjes met tin gesoldeerd.

c. Gloeien
We kunnen voor het gloeien met
voordeel van h.f.-verhitting gebruik
maken, als slechts een gedeelte van
een werkstuk moet worden gegloeid,
bv. de rand van een diepgetrokken
reflector, die omgekraald moet wor
den, terwijl het overige deel 20 hard
mogelijk moet blijven.
Fig. 23 geeft een installatie, waar
geponste schijven gedurende 7 sec
aan de rand worden verhit, waardoor
de door het ponsen ontstane span
ningen in het materiaal verdwijnen.
d. Smelten
We hebben vroeger gezien, dat
Fig. 23. Spanningsvrij maken van
voor het verhitten van werkstukken
de rand van geponste schijven
met kleine afmetingen de frequentie
(flenzen van filmspoelen) door
hoog
moet zijn. Dit is bv. het geval,
uitgloeien. De man heeft in de
als een hoeveelheid metaal, bestaan
linkerhand een neerklapbare ring,
de uit kleine stukken, moet worden
waarmee de schijf wordt
vastgeklemd.
gesmolten. Voor het snel smelten
van kleine hoeveelheden van speciale
legeringen wordt h.f.-verhitten dan ook toegepast. In 15 min kan 5 kg
worden gesmolten met een generator van 20 kW en 50 kg met een
generator van 150 kW. Als gevolg van deze korte smelttijd is de oxydatie
gering en is er weinig gevaar voor het verdampen van de vluchtige
componenten.
Het te smelten metaal wordt opgenomen in een smeltkroes. Deze
vereist een alzijdige ondersteuning en een warmte-isolatie. Daardoor
moet de werkspoel een veel grotere diameter hebben dan de inwendige
diameter van de kroes, bv. tweemaal zo groot. Het materiaal, waaruit de
kroes is vervaardigd, is afhankelijk van het te smelten metaal. Een kroes
van grafiet verdient uit electrisch oogpunt de voorkeur. De weerstand is
vrij groot en slechts in geringe mate afhankelijk van de temperatuur.
Het rendement is daardoor groot, terwijl de aanpassing tijdens het
verhitten zonder bijregelen goed blijft, ongeacht de vulling van de
kroes. Het magnetische veld wordt door de kroes afgeschermd, zodat er
alleen in de kroes stroom vloeit en de vulling wordt verwarmd door
straling en geleiding vanuit de wand. Een grafieten kroes is echter niet
altijd toelaatbaar. Ijzer en nikkel bv. zouden koolstof uit de wand op
nemen.
Voor het smelten van deze metalen neemt men een kroes van
keramisch materiaal. De vulling wordt dan verwarmd door stromen, die
door het metaal zelf vloeien.
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c
CAPACITIEVE VERHITTING
1. Theoretische beschouwingen
De diëlectrische verliezen, die optreden in het inwendige van een
isolerende stof, wanneer deze is geplaatst in een electrisch wisselveld,
zijn in de radiotechniek gewoonlijk ongewenst. Bij capacitieve verhit
ting wordt echter een nuttig gebruik gemaakt van het verschijnsel,
dat in een diëlectricum door een electrisch wisselveld warmte wordt
ontwikkeld. Plaatst men een materiaal met zeer grote soortelijke weer
stand tussen twee condensatorplaten, dan zal, als deze condensator
wordt aangesloten aan een gelijkspanning, door het diëlectricum een
zeer kleine gelijkstroom vloeien. De condensator kan dan worden
beschouwd als een capaciteit, waaraan een zeer grote weerstand is
parallel geschakeld. Wordt de con
densator echter aangesloten aan
een wisselspanning, dan wordt deze
parallel aan de condensator ge
dachte weerstand zeer veel kleiner.
Hoe hoger de frequentie, des te
kleiner wordt deze weerstand. Op
deze wijze kan men zich een Fig. 24. a. een diëlectricum tussen
voorstelling vormen van het op twee electroden; b. het vervangschema
voor deze condensator.
treden der diëlectrische verliezen
bij hoge frequenties.
Wanneer we het diëlectricum opsluiten tussen twee electroden,
zoals in fig. 24a is aangegeven, kunnen we dit samenstel, wat het gedrag
in electrisch opzicht betreft, vervangen denken door de schakeling
volgens fig. 24b. De capaciteit C van de condensator in fig. 24b is e maal
de capaciteit, die de condensator in fig. 24a bezit, als het diëlectricum er
uit is verwijderd. De weerstand R hangt af van de aard van het diëlec
tricum, de frequentie, de temperatuur en de vochtigheid. Het diëlec
tricum is in electrisch opzicht gekenmerkt door de diëlectrische con
stante e en de verlieshoek <5, gegeven door tg (5 = -5-^ n. Ook £ is geen
werkelijke constante, maar evenals ö afhankelijk van de frequentie en de
temperatuur. Voor het verklaren dezer verschijnselen zijn verschillende
theorieën opgesteld, o.a. door Maxwell, Wagner, Debije en Gevers.
Hiervoor verwijzen we naar de literatuur (2X3). Voor de meeste hout
soorten ligt £ tussen 2 en 5 en ligt tg <5 tussen 0,03 en 0,14.
We hebben gezien, dat bij inductieve h.f.-verhitting een inductie stroom optreedt in de buitenste laag van het werkstuk. Hierdoor wordt
deze laag verwarmd. Door geleiding wordt dan het inwendige van het
werkstuk verwarmd. Zou men trachten, een slecht geleidend materiaal
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op deze wijze te verhitten, dan zou, wegens de grote weerstand van het
materiaal, de geïnduceerde stroom slechts klein zijn en daardoor ook de
temperatuursverhoging in de buitenlaag gering. Bovendien zijn mate
rialen, die de electrische stroom slecht geleiden, ook slechte warmte
geleiders, zodat het inwendige van het materiaal vrijwel niet in tempe
ratuur zal stijgen. Bij capacitieve h.f.-verhitting wordt de warmte
ontwikkeld in het gehele materiaal, zodat de slechte warmtegeleiding
geen bezwaar is. De tijd, nodig voor de verhitting, is daardoor zeer veel
korter dan bij andere verhittingsmethoden, waarbij van de warmte
geleiding wordt gebruik gemaakt. Bovendien wordt de temperatuur in
het gehele werkstuk vrijwel dezelfde, ook als het verhitten zeer snel
geschiedt, hetgeen in vele gevallen van groot belang is.
De hoeveelheid warmte, die nodig is om een lichaam tot een bepaalde
temperatuur te verhitten, hangt af van de aard van het materiaal.
Onder de soortelijke warmte s.w. van een stof wordt verstaan het aantal
joules (= watt-secunden), dat nodig is om i kg van die stof i °C in
temperatuur te doen stijgen, gedeeld door het aantal joules, dat nodig is
om i kg water van 4 °C te verwarmen tot 5 °C. Voor deze verwarming
van dit water zijn 4186 joules nodig. De energie, nodig om G kg A T °C
in temperatuur te doen stijgen, is dus 4286 G s.w. A T joules. [In de
Engelse literatuur wordt deze energie soms uitgedrukt in BTU (British
thermal unit). Een BTU is de energie, nodig om 1 Engels pond water i°
Fahrenheit in temperatuur te doen stijgen. 1 BTU = 1071 joules. In
Europese literatuur wordt deze energie nog wel eens uitgedrukt in
calorieën. Een calorie was de energie, nodig om 1 liter water van 4 °C te
verwarmen tot 5 °C. 1 calorie = 4186 joules].
Bij een spanning met de effectieve waarde V op de condensator van
fig. 24a is het door het diëlectricum opgenomen vermogen volgens
fig. 24b
V2
(21)
W=
V2 co C tg<5.
JR
V
Noemen we de effectieve waarde van de veldsterkte F = -3- (V in volt,
a
d in m), de frequentie ƒ, het gewicht van het diëlectricum G kg, het
soortelijk gewicht (d.i. het gewicht van 1 dm3 in kg) s.g., dan kunnen
we voor (21) schrijven
G
(22)
W = F2f—ff tg <5 X 55,6 x 10—xs watt.
s.g.
Wanneer in At sec de temperatuur AT °C stijgt, is het toegevoerde
vermogen
(23)
W At = 4186 G s.w. A T.
Uit (22) en (23) volgt
eTtgö
AT
(24)
^— 13 X io~l8F2/
s.w. s.g

DC.C.i
3.g. = 0,6

s w =0.4

E=3
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Fig. 25. De veldsterkte F in V/m als functie van de temperatuurstijging A T in °C
bij verschillende waarden van de frequentie ƒ voor hout, waarvoor e = 3, tg 8 =
0,06, s.w. = 0,4, s.g. = 0,6.

In fig. 25 is als voorbeeld de veldsterkte F aangegeven in V/m als functie
van de temperatuurstijging AT per sec bij verschillende waarden van
de frequentie ƒ, volgens form. (24), voor hout. Hierbij is aangenomen
eT = 3, tg<5 = 0,06, s.w. = 0,4, s.g. = 0,6.
Een veldsterkte, groter dan io5 V/m, is in het algemeen niet toelaat
baar wegens het gevaar voor doorslag. Wanneer het diëlectricum dun
is of onregelmatig van samenstelling, of wanneer bij het verhitten
dampen ontwijken, die op de electrode kunnen condenseren, moet de
veldsterkte kleiner worden genomen. We zien uit fig. 25 dat bij een
veldsterkte van io5 V/m en een frequentie van 10 MHz de temperatuur
per sec 1 °C stijgt, zodat in 80 sec de temperatuur kan stijgen van 20 °C
tot 100 °C.

In fig. 25 is eenvoudigheidshalve ondersteld, dat tg<5 onafhankelijk
is van de frequentie. Hoewel dit niet juist is, verandert toch tg <5 in het in
aanmerking komende frequentiegebied in de regel zo weinig, dat kan
worden volstaan met hiervoor een gemiddelde waarde aan te nemen.
a. Inhomogene diëlectrica
Bij capacitieve h.f.-verhitting komt het in de practijk herhaaldelijk
voor, bv. bij het lijmen van hout, dat het diëlectricum bestaat uit twee
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verschillende materialen met verschillende eigenschappen (e en tg ö
verschillend). We zullen twee eenvoudige gevallen nader beschouwen;
in het ene geval zijn de diëlectrica parallel, in het andere geval in serie
in het electrische veld opgesteld.
In fig. 26 is schematisch een condensator aangegeven met twee
parallel geplaatste diëlectrica. De veldsterkte F is voor beide materialen
dezelfde. De verhouding der snelheden, waarmee de beide materialen
worden verwarmd, volgt uit (24):
(AT!At\

£1 tg
s.w.2 s.g.o
£2 tg do s.w.x s.gn’

{AT\At\

(25)

Een voorbeeld van dit geval vinden we bij het lijmen van hout, zoals in
fig. 27 is aangegeven. De twee stukken hout worden aan de naar elkaar
toegekeerde vlakken met een dunne lijmlaag bedekt en daarna tegen
elkaar gedrukt. Na het aandrukken bestaat het ene diëlectricum uit
twee stukken hout; het andere diëlectricum is een dun met lijm door
trokken schijfje hout.

1

m

'mmim.A ^

ÜI

Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 26. Twee verschillende homogene diëlectrica met hun scheidingswand lood
recht op de electroden.
Fig. 27. Twee stukken hout met de lijmnaad loodrecht op de electroden.
Fig. 28. Twee verschillende homogene diëlectrica met hun scheidingswand even
wijdig aan de electroden.
In fig. 28 is een condensator aangegeven met twee verschillende
diëlectrica in serie. De condensator kan worden opgevat als de serieschakeling van twee condensatoren: een met een diëlectrische constante
e1 en een dikte dj van het diëlectricum, terwijl voor de andere deze
grootheden e2 en d2 zijn. Noemen we de spanning van de gehele con
densator V en die van de beide delen Vx en V2, de capaciteit van de
gehele condensator C en die van de beide delen Cx en C2, dan is de
stroom door de condensator
I = Vco C = V1co Cx — V2a> C2,
waaruit volgt
Vx : V2 : V = i/C, : i/C2 : i/C.
Hieruit kan worden afgeleid:
Vt

C2

Ci + c2

V;

V.

Ci
V.
Ci + C2
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Daar de capaciteit van een condensator evenredig is met e/d, waarin d de
dikte van het diëlectricum is, vindt men

v - __ h.'L__ V.
V2

___ £1^>

y

e2^1 "1“ e1^2

De veldsterkte F is de spanning gedeeld door de dikte van het diëlec
tricum, dus
Fl

eld2 + e2d1V;
(26)

F*=-^W'
Hieruit blijkt, dat in het materiaal met de kleinste diëlectrische constante
de grootste veldsterkte optreedt. Uit (24) en (26) volgt voor de verhou
ding van de verwarmingssnelheden

(zir/ziOt
(ATIAt)2

£2
£l tg Ó2

S.W.g S.g«2
S.W.! S.g.i

(27)

Bij deze berekening zijn de condensatoren verliesvrij ondersteld.
Indien tg <5 klein is, zoals gewoonlijk het geval is, zijn de verkregen
resultaten voldoende nauwkeurig.
Een voorbeeld van dit geval vinden we bij het lijmen van multiplex.
Bij gebruik van beukenhout en ureumformaldehyde-lijm blijkt de lijmnaad een iets hogere temperatuur te verkrijgen dan het hout. Het
verschil is echter gering.
b. Het verhitten van grote werkstukken
Uit form. (24) volgt, dat het verhitten des te sneller geschiedt, naar
mate de frequentie hoger is. De afmetingen van het werkstuk stellen
echter een grens voor de frequentie, zoals uit de hier volgende beschou
wing zal blijken.
Een werkstuk met een langgerekte vorm, zoals een balk, bedekt met
twee electroden, kan worden beschouwd als een lange electrische
leiding (zie Deel 2, hfdst. III, D.2). De voortplantingssnelheid langs
c
deze leiding is v = —= (c is de lichtsnelheid, e de diëlectrische constante
'v/£
van het materiaal, dat zich tussen de leidingen bevindt). De golflengte
is X =

V

c

= —=. Wordt de frequentie zo hoog genomen, dat de golf-

/ /V«

lengte niet meer groot is ten opzichte van de lengte van de leiding, dan
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zijn de stromen en ook de spanningen in de verschillende delen niet
meer in fase. Is de leiding niet met zijn karakteristieke weerstand afge
sloten, dan treden staande golven op, waarbij de effectieve waarde van
de spanning niet overal dezelfde is. De bovengenoemde balk met twee
electroden kan worden beschouwd als zo'n lange leiding, die aan het
eind open is en waarover de spanning sinusoïdaal is verdeeld (fig. 29).

Fig. 29. Spanningsverdeling over een
balk, waarvan de lengte niet klein is
ten opzichte van de golflengte.

Fig. 30. Lange electroden met op regelmatige afstanden aangebrachte spoelen
voor het egaliseren van de spanning.

De verschillende delen van de balk zullen dus niet evenveel in tempera
tuur stijgen. Wanneer we een spanningsverschil van 5% toelaten, het
geen een verschil in temperatuurstijging van 10% veroorzaakt, dus een
verschil van ±5% van de gemiddelde waarde, mag de lengte van de balk
18
niet groter zijn dan ^ A = 20 A (cos 180 = 0,95). Voor hout is £ ^ 3,
zodat de grootste toelaatbare lengte van de balk — x
& 9 ■*,*-- m
2° ƒ y3
/
bedraagt, of

J1

m, als f1 de frequentie voorstelt in MHz. Bij een frequen-

tie van 15 MHz, zoals in de practijk vaak voorkomt, is de maximaal toe
laatbare lengte dus 0,6 m. Bij langere werkstukken kan men binnen de
toelaatbare grenzen blijven door de electroden niet aan het eind, doch
in het midden van de balk, of op een aantal plaatsen met de generator te
verbinden.
Een andere methode om deze moeilijkheid te overwinnen bestaat
hierin, dat op regelmatige afstanden, niet groter dan de boven berekende
maximale lengte, spoelen tussen de beide electroden worden aange
bracht (fig. 3o). De zelf inductie van deze spoelen wordt zo groot
genomen, dat de resonantiefrequentie van deze zelfinductie met de
capaciteit tussen de gedeelten van de electroden, gelegen tussen twee
opvolgende spoelen, gelijk is aan de frequentie van de aangelegde
spanning.
In practische gevallen moeten we bedenken, dat £ tijdens de verhit
ting verandert en dat voor de verschillende werkstukken e niet altijd
dezelfde is, zodat de temperatuurverschillen in het algemeen groter
zullen zijn dan uit onze beschouwingen volgt.
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2. Generatoren voor capacitieve verhitting
De generatoren voor capacitieve verhitting verschillen in principe niet
van die voor inductieve verhitting. Alleen de anodeketen van de generatorbuis vraagt een nadere beschouwing.
Zoals we hebben gezien, kan het werkstuk met de electroden worden
beschouwd als een verliesvrije con
densator met een weerstand paral____
La
a ^2
o Cl
lel (fig. 24). Uit de afmetingen + 0—'TRftT'
van het werkstuk en de plaats van
o
o
de aansluitingen volgt de maximale
o M
'R
c2=:
o
frequentie, die met het oog op
o
o
spanningsvariaties langs de elec
troden toelaatbaar is. Uit de bij — O
K
deze frequentie optredende waar
den van e en tg<5 en de afmetingen Fig. 31. Vereenvoudigde schakeling
van het werkstuk volgen de waar van een generator voor capacitieve
den van de capaciteit en de aequi- verhitting. C2-i?. vervangschema voor
valente parallelweerstand. Van het werkstuk met electroden; Lj., zelfvan de trillingskring;
deze condensator wordt met een inductiespoel
Cx-Lo. elementen, waarmee de weer
spoel een trillingskring gevormd, stand R wordt getransformeerd tot een
afgestemd op de gewenste fre- waarde, die een gunstige belasting
quentie. De impedantie van deze voor de triode vormt; La. smoorkring, die gelijk is aan de aequi- spoel, waarover de anode wordt gevoed.
valente parallelweerstand van het
werkstuk, zal in het algemeen niet gelijk zijn aan de gunstigste anodeweerstand Ra voor de buis. Er is dus een transformatie nodig. Deze kan
op verschillende wijzen worden uitgevoerd, zoals reeds onder B.2 is
aangegeven. In fig. 31 is een schakeling aangegeven, die in ons geval
zeer geschikt is. Bij capacitieve verhitting is het gewenst, de frequentie
zo hoog te kiezen, als met het oog op de afmetingen van het werkstuk
nog toelaatbaar is. Bij deze hoge frequenties (bv. 15 MHz) kan de zelfinductie van de verbindingsleidingen niet meer worden verwaarloosd.
Deze zelfinductie denken we in fig. 31 opgenomen in de spoel L2. Het
werkstuk met de electroden is voorgesteld door C2 niet R parallel. De
impedantie van de keten, gemeten tussen de punten B en K, is

I

R'.
De impedantie tussen de punten A en K is

R' =

Lx + L2
Li
Ll + Li

2 /Q±c2\2 R — i?a»
Cl
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Door doelmatige keuze van C2 en L2 is het dus mogelijk, de anodeweerstand i?a van de buis de gewenste waarde te geven. Wordt voor C2 een
variabele condensator genomen, dan kan de gewenste waarde voor
worden verkregen bij werkstukken van verschillende grootte. Tijdens
het verhitten kan de aanpassing bewaard blijven, wanneer door de temperatuursverhoging e en tgó veranderen, door C2 met de hand of
automatisch bij te regelen. Bij generatoren voor klein vermogen wordt
deze bijregeling gewoonlijk achterwege gelaten, doch bij installaties
voor groot vermogen (50 kW of meer) is het wel van belang, het rende
ment van de generator zo groot mogelijk te houden.
3. Toepassingen van capacitieve verhitting
Van capacitieve verhitting wordt o.a. gebruik gemaakt bij het lijmen
van hout, voor het verwarmen van kunsthars vóór het in een matrijs
wordt geperst, en in de rubberindustrie. In vele gevallen kan de verwar
ming even goed op andere wijze, bv. met behulp van stoom, geschieden.
Dan gaat men niet over tot toepassing van h.f.-verhitting, daar in de
industrie verwarming met stoom gewoonlijk veel goedkoper is. Enkele
gevallen, waarin capacitieve verhitting met voordeel kan worden toege
past, zullen we in het kort bespreken.
a. Lijmen van hout
Bij het lijmen van hout gebruikt men tegenwoordig veelvuldig lijm,
die kunsthars bevat, daar deze goed bestand is tegen vocht en schimmel.
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Fig. 32. De kromme a geeft de temperatuur aan, waarbij een ureumlijm verhardt,
als functie van de tijd; de krommen b, c d en e geven de temperatuur van de
lijm aan als functie van de tijd. De snijpunten dezer laatste krommen met de
kromme a geven de verhardingstijd aan voor verschillende eindtemperaturen.
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De verhardingstijd van deze lijmen kan aanzienlijk worden verkort door
temperatuursverhoging, zoals blijkt uit fig. 32. Bij kamertemperatuur
zijn enkele uren nodig; bij 95 °C is de verhardingstijd slechts 23/4 min.
De fabricage van multiplex geschiedde tot voor kort door een aantal
dunne platen, die met lijm waren bestreken, onder verwarming met
stoom op elkaar te persen. Door de stoomverwarming te vervangen door
h.f. capacitieve verwarming, kan met een bestaande pers een grotere
hoeveelheid tegelijk worden vervaardigd in een kortere tijd.
Tussen de lagen hout worden aluminium platen gelegd, die als
electroden dienst doen en er tevens voor zorgen, dat het oppervlak van
de geperste platen geen oneffenheden vertoont. Tevens wordt door deze
aluminiumplaten voorkomen, dat door gemorste lijm de multiplexplaten aan elkaar plakken. Ter verkrijging van een warmte-isolatie
tussen de buitenste electroden en de pers is een houten plaat van enkele
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Fig. 33. Electrische isolatie en warmte-isolatie bij de fabricage van multiplex;
a. als een der generatorklemmen geaard is; b. als geen der generatorklemmen
geaard is. h = 6 d (in de figuur niet op schaal). A. werkstuk; B. warmte-isolatie;
C. electrische isolatie.
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Fig. 34. Electrische isolatie en warmte-isolatie bij de fabricage van multiplex, zo
dat de houten platen voor de warmte-isolatie niet hoogfrequent worden verwarmd
a. als een der generatorklemmen geaard is; b. als geen der generatorklemmen
geaard is. A en B als fig. 33.

Fig. 35. Drievoudige pers voor het maken van gegolfde platen multiplex (zie
rechts van de pers). Men ziet twee houten matrijzen, waarin de platen worden
geperst. Links op de achtergrond de generator.

centimeters dikte voldoende. De electrische isolatie tussen de electroden en de pers wordt op verschillende wijzen uitgevoerd, afhankelijk
van het al of niet geaard zijn van een der uitgangsklemmen van de
generator. Als een der generatorklemmen geaard is, wordt de nietgeaarde klem geïsoleerd door een laag hout, minstens zesmaal zo dik
als het werkstuk, zoals in fig. 33a aangegeven. Is geen der klemmen
geaard, dan is aan beide zijden zo'n isolerende laag nodig, ieder half zo
dik als in het vorige geval, zoals fig. 33b aangeeft. In deze isolerende
lagen gaat energie verloren, doordat deze lagen ook capacitief worden
verwarmd, zij het in mindere mate dan het werkstuk. Dit verlies kan
worden vermeden door de totale hoeveelheid multiplex onder te verde
len en meer electroden aan te brengen, zoals fig. 34a voor een geaarde
en fig. 34b voor een niet-geaarde generatorspanning aangeeft.
De hoeveelheid multiplex, die tegelijk kan worden vervaardigd,
hangt af van het vermogen van de generator. Zo kan met een generator
van 40 kW 0,28 m3 in 12 min worden geperst, dus bv. 14 platen van
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200 X 100 x i cm3 met tussengeschoven aluminiumplaten, 2 mm dik.
Het vervaardigen van gebogen werkstukken van multiplex kan met
behulp van h.f. capacitieve verhitting zeer snel geschieden. In fig. 35
is een driedelige pers afgebeeld, die voor dit doel wordt gebruikt. Een
pakketje met lijm bestreken fineer wordt gelegd in een houten mal, die
bekleed is met de electroden. De pers wordt gesloten en het hout in de
vorm gedrukt. Hierna volgt verhitting tot ca 96 °C gedurende 11/2 min,
waarna de pers nog 2 min gesloten blijft om de lijm te laten verharden.
Vervolgens wordt de pers geopend en na even afkoelen is het product,
rechts van de pers te zien, gereed voor verdere bewerking. Het lijmverbruik is ca 0,15 kg/m2; het vochtgehalte bij voorkeur 8 tot 10%. Bij
groter vochtgehalte wordt de verhittingstijd aanzienlijk groter. De pers
druk bedraagt 80 tot 100 N/cm2.
Bij het maken van verschillende lijmverbindingen is het raadzaam, de
vorm en de plaatsing der electroden zodanig te kiezen, dat de lijmnaad
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Fig- 37Fig. 36. Een houten blok moet met lijm A2 worden bevestigd op een plankje
A3. De electroden Elf E2 zijn zo geplaatst, dat selectieve verwarming ten gunste
van de lijm wordt verkregen.
Fig. 37. Selectieve verwarming van lijmnaden.
goed wordt verhit zonder dat energie verloren gaat door het verhitten
van die gedeelten van het werkstuk, waarvoor dit niet nodig is. In fig. 36
is een opstelling der electroden aangegeven voor het lijmen van een klos
op een plankje. De lijmnaad en het hout zijn hier parallel geschakeld.
Voor de lijmnaad is e tg<5 ongeveer 5 maal zo groot als voor het hout,
zodat de lijmnaad het snelst wordt verwarmd. In 30 sec kan het werk
stuk klaar zijn. Fig. 37 geeft als voorbeeld de plaats aan, waar de elec
troden worden aangebracht bij het aan elkaar lijmen van planken. Ook
hier worden weer hoofdzakelijk de lijmnaden verwarmd. Met een
generator van 2 kW kan ca 75 m lijmnaad per uur worden gelijmd bij
planken van 1 duim dik.
b. Het verwarmen van de persmassa voor kunsthars
Voorwerpen van kunsthars worden vervaardigd, door de koude massa
in vaste toestand in een hete matrijs te brengen. De massa gaat over in
een warme, plastische toestand en verkrijgt onder druk de vorm van de
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matrijs. Na ongeveer een minuut gaat het materiaal door polymerisatie
(een chemisch proces) in de vaste toestand over. De fabricage kan aan
zienlijk worden bekort door de persmassa vóór het inbrengen in de ma
trijs h.f. te verhitten. Iedere andere wijze van voorverwarmen tot bijna
de perstemperatuur zou reeds tijdens deze verwarming polymerisatie
veroorzaken wegens de lange tijd, die er voor nodig is (kunsthars is een
slechte warmtegeleider). Door middel van h.f. capacitieve verhitting
kan de massa echter in i tot i1/^ minuut tot 120 °C worden verwarmd.
De persdruk kan dan aanzienlijk lager zijn, daar nu niet een koude,
harde massa, doch een warme, plastische in de matrijs moet vloeien. De
slijtage van de kostbare matrijs is hierbij ook geringer. Bovendien kun
nen op deze wijze werkstukken met grotere wanddikte worden gemaakt
en kunnen metalen delen met minder kans op breuk in het werkstuk
worden geperst. Tegenwoordig wordt deze wijze van voorverwarmen
dan ook algemeen toegepast.
c. Het vulcaniseren van rubber
Bij het vulcaniseren van rubber wordt een mengsel van latex en zwavel
tot 140 °C verhit, waardoor een binding van deze stoffen optreedt. In
met stoom verhitte matrijzen is de nodige verhittingstijd enkele uren,
daar rubber de warmte slecht geleidt. Met h.f. capacitieve verhitting
duurt het proces slechts enkele minuten.
d. Het lassen van thermoplastische stoffen
Voor vele levensmiddelen en ook voor militaire doeleinden wordt
soms een vochtdichte verpakking vereist. Verschillende synthetische
stoffen, zoals polyvinylchloride en rubberhydrochloride (pliofilm),
kunnen hiervoor worden gebruikt. Dit zijn thermoplastische materialen,
dat wil zeggen dat zij bij temperatuursverhoging zacht worden. Worden
twee op deze wijze zacht gemaakte delen op elkaar gedrukt, dan vloeien
deze ineen, zodat een sterke, volkomen dichte hechting tot stand komt.
De zeer dunne pliofilm (ca 0,04 mm) kan met verhit gereedschap goed
worden gelast. Bij dikker materiaal, bv. enkele tienden mm, wordt het
onmogelijk, op deze wijze een hechting tot stand te brengen. Door de
noodzakelijke druk is reeds al het materiaal opzij gedrukt voor de warmte
tot het inwendige van het materiaal is doorgedrongen. H.f.-verhitting
kan hier de oplossing van de moeilijkheid brengen. De electroden wor
den onder druk op de lasnaad geplaatst. Het inwendige van het materiaal
en dus ook de op * elkaar liggende oppervlakken worden verwarmd,
terwijl de buitenoppervlakken door de afkoelende werking van de koude
electroden niet zacht worden. Neemt men electroden van een zodanige
vorm, dat zij de gehele lasnaad bedekken, dan is de bewerking in ca 10
secunden afgelopen. Ook worden wel electroden gebruikt in de vorm
van rollen, waartussen de lasnaad wordt voortbewogen.
Behalve de hier genoemde toepassingsgebieden zijn er nog vele
andere, waar h.f. capacitieve verhitting met voordeel kan worden
gebruikt, doch die deels nog in een experimenteel stadium verkeren.
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7
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145
tt
134
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„
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7, 134, 145, 147
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morse-telegraaf
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230
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236
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(wolfram-)
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122
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onverstaanbaar overspreken
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117
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68
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299
permeabiliteit
331
(absolute -)
292
tt
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367
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324
phon
248
piëzo-electrisch effect
275
groeftaster 314, 320
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»
pijngrens
249
pilootfrequentie
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pinch-effect
316
pliofilm
368
Poisson (Wet van -)
217
polystyrolschuim
138
polytheen
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„
spiegelbeeldimpedantie • 149
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176, 189, 203
„
toevoer
176
proximity-effect
121
pupinisatie
127
pupinkabel
124
R
raamantenne
radar

3/ 10
7i

28
radiobaken (gericht-)
(ongericht-)
2
tt
radiocentrale
194
radiodistributie
173
radiokompas (dubbel-)
3/ 10
radio en meteorologie
57
radionavigatiemiddelen
1
radiopeilingen
68
radiorange
18
radiosonde
58
(Amerikaanse -)
66
tt
(Engelse -)
tt
65
„
volgens Vaisala
63
radiotelegrafie met AM
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101
//
,/ FM
radioverbinding (mobiele -)
116
Rayleigh (formule van -)
263
261
reflector
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72
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„
(automatisch draaiende -) 70
311
registratie (geluids-)
116
relatief niveau
relatieve permeabiliteit
335
300
remanentie
311
reproductie geluid
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richtingsdiagram
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4
//
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326
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3/ 28
„
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(automatische -)
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richtingzoekinstallatie
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7, 134, 145/ 147
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276, 320
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246
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129
routebaken
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ruis
175
„ bij AM
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„ bij FM
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S
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252
saffier naaldpunt
316
schermplaat
227/ 303
schijnbaar vermogen
344
schuimisolatie
139
secundaire districtsverbinding
120
spiegelbeeldimpedantie 149
tt
Seignette
320
seleencel
144
sense-antenne
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skin-effect
121/ 137/ 328
sky-wave-synchronisatie
42
slaginstrument
241
slave
4i
smelten
356
snijkarakteristiek
313
snij kop
311
solderen
354
solenoïde (normaal-)
303
Sonne-stelsel
3i
soortelijke warmte
358
spanningskarakteristiek
188
terugkoppeling
206
tt
„
verlies
176
specifieke acoustische admittantie 222
impedantie 222
n
//
„
constante van de lijn 181
spiegelbeeldimpedantie
149
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281-286
spreekspoel
296, 306
S.S. Loran
42
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32
stabiliteit der draaggolffrequentie 169
stamcircuit
117
,, oscillator
170
standaard-Loran
42
stelsel (Decca-)
39/ 46

376
stelsel (Gee-)
39/ 44
„
(Loran-)
43
„
(L.R.M.-)
39
stereofonie
325
stereofonische geluidsweergave
320
sterkabel
119
sterkteregelaar
203
stijgbeugel
246
storing bij AM
74
„ FM
//
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„
door andere zenders
84
stralingsdiagram
4
„
weerstand
225
straling van het geluid
225
stratosfeer
57
strijkinstrumenten
241
stuurkabel
206
styroflex
138
superphantoomverbinding
117
symmetrische kabel
137
synthetische materialen
201
systeem U van Siemens
159
versterkerlade
166
//
T
tegenkoppeling
141
telefoonniveau
206
telegraaf (morse-)
95
telegrafiezender
101
theodoliet
67
thermisch geruis
142
thermometer
59
ticonal-staal
301
tijdmultiplex
2
toepassing van capacitieve ver
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351
toepassing van inductieve ver
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351
tonen
244
toonschaal
245
toonvorming
242
torsiekristalmicrofoon (bimorph -) 281
tracking
3
transversaal
218
transversale trilling
240
trommelvlies
246
troposfeer
57
troposferische voortplanting
57
tweeter
310
tweevoudige modulatie
159
U
Uitwendige gehoorgang
U-systeem van Siemens

246
159

V
Vaisala (radiosonde volgens -)
63
314
variabele reluctantie
weerstand
314
//
varistors
144
verhitting (capacitieve -)
328
(hoogfrequente -)
327
//
(inductieve -)
327
//
,,
van groot werkstuk
361
verschoven frequentie
169
verstaanbaar overspreken
122
versterker
204
(brede-band-)
141
//
lade
166
//
(onbewaakte -)
//
195
(tweedraads-)
//
127
(vierdraads-)
127
//
verticale schrift
312
vervorming met lenzen
176
verzadigd
299
video-impulsen
35
Vidi-doos
60, 65
vierdraadsversterker
127
218
vlakke golven
voeding generator
35i
161
voorgroep
voorkanaal
161
voortplanting geluid door lucht 218
voortplantingssnelheid
i/ 219
voortplantingssnelheid in troposfeer 57
128
vorkschakeling
V.O.R.-stelsel
3i
368
vulcanisatie van rubber

w
wave guide
weergave (dynamiek-)
weergeefkop
werkspoel (rendement-)
wet van Hopkinson
„ „ Newton
„ „ Poisson
wolfram naaldpunt
Woofer
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176
324
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292
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217
316
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KAART I. Boven Engeland afgebakende luchtwegen (zie blz. 22).

