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VOORBERICHT

Bij de samenstelling van het Handboek der Radiotechniek heeft als
richtlijn gediend, dat het een zeer groot deel der radiotechniek zou
moeten bestrijken.
Om het boek bruikbaar te doen zijn voor een zo groot mogelijke
lezerskring is het niveau van het boek zodanig gekozen, dat de stof
in het algemeen door de radiotechnicus kan worden gevolgd. Een
enkele maal is, waar dit van belang bleek, wat dieper op de stof ingegaan
en is gebruik gemaakt van meer wiskunde dan van de radiotechnicus
vereist wordt. De tekst is in deze gevallen in kleine letter gedrukt en
kan eventueel door de minder wiskundig onderlegde lezer worden
overgeslagen, zonder dat dit stoort bij het doorwerken van het geheel.
Ten gevolge van het grote gebied, dat het handboek bestrijkt, is,
om tot een technisch verantwoord geheel te komen, de medewerking
van meer dan 60 auteurs, allen specialisten op hun terrein, nodig
geweest. Vooral aan de volgorde van behandeling van de onderwerpen
en de indeling daarvan over de verschillende delen is grote aandacht
besteed. Dit heeft ten gevolge gehad, dat geheel is gebroken met de
traditionele volgorde van behandeling der onderwerpen, hetgeen er
toe heeft bijgedragen, dat ondanks de grote omvang van het gehele
werk toch een overzichtelijk geheel is verkregen. Hierdoor is het hand
boek als naslagwerk zeer bruikbaar geworden, wat tevens nog wordt
bevorderd door een uitgebreide index aan het einde van elk deel.
Het handboek bestaat uit de volgende zeven delen:
Deel i: a. Wis- en natuurkunde - 6. Electrotechnische grondslagen.
Deel 2: Radiotechnische grondslagen.
Deel 3: Ontvangers en versterkers.
Deel 4: a. Zenders - b. Antennes.
Deel 5: a. Zenders voor speciale doeleinden - b. Omroepproblemen c. Radiodistributie.
Deel 6: a. Televisie - b. Radar.
Deel j: a. Meetapparaten - 6. Metingen.
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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 JE. E. Kluwer te Deventer voor de keurige uit
voering.
Gaarne spreken wij de hoop uit, dat de belangstelling voor het
Handboek der Radiotechniek groot moge zijn en dat met dit boek de
Nederlandse literatuur is verrijkt met een werk, dat in een behoefte
voorziet. Voor opbouwende critiek houden wij ons gaarne aanbevolen.
Hilversum, Januari 1953.
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I. HET PRINCIPE DER TELEVISIE

1* Inleiding
Onder „televisie" verstaat men het langs draadloze weg overbrengen
van bewegende beelden. Het overbruggen van de afstand tussen
zender en ontvanger geschiedt op dezelfde manier als bij de andere
vormen van radio-overdracht, nl. door middel van „aether"-golven.
Men kan de televisie dan ook zien als een verdere ontwikkeling der
radiotechniek, waarbij pas goede resultaten konden worden bereikt
nadat de radiotechniek tot een zekere perfectie was gekomen.
Reeds in 1884 werd door Paul Nipkow octrooi aangevraagd op een
door hem ontwikkelde beeldontleder, de zg. schijf van Nipkow (zie
hfdst. IV.i); het principe hiervan is nog tot op heden de grondslag
van het gebruikte televisiesysteem.
Het zintuig, waarmede de televisie wordt waargenomen, is het oog.
Dit is een zeer gecompliceerd instrument, dat voor een juiste, natuur
getrouwe waarneming veel hogere eisen stelt dan bv. het gehoororgaan.
Bij radio-overdracht van een muziekstuk is één enkele informatie
noodzakelijk en voldoende en wel de op ieder ogenblik optredende
druk op de microfoon. De plaats, waar op dat ogenblik het geluid
vandaan komt, is meestal van ondergeschikt belang (uitgezonderd bij
stereofonie). Bij de overdracht van een bewegend beeld, men spreekt
meestal van een scène, is het juist de plaats van de verschillende
beeldelementen, waarvan de helderheden zonder vervorming moeten
worden overgedragen, wil men
niet allerlei ontoelaatbare defor
.Netvlies
maties in het beeld krijgen, zoals
bij lachspiegels optreden.
Teneinde een goed inzicht in
de principes der televisietechniek
Ooglens
te verkrijgen is het noodzakelijk,
eerst een, zij het oppervlakkige,
studie te maken van ons gezichts
zintuig: het oog.
Oogzenuw
Fig. 1 toont een doorsnede met
Iris
de voor ons belangrijkste delen.
Het licht van de waargenomen
scène valt door de iris, een diaphragma, dat door onwillekeurige
Fig. 1. Doorsnede door het oog.
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spieren op de juiste opening wordt ingesteld, en door de ooglens op
het netvlies. De ooglens wordt eveneens door onwillekeurige spieren
zodanig ingesteld, dat het beeld van de scène scherp wordt geprojec
teerd. Het beeld is omgekeerd en verkleind. Het netvlies bestaat uit
celletjes van twee verschillende
ongeveer 18 millioen lichtgevoelige
_
soorten, die men staafjes en kegeltjes noemt. Vele hiervan werken
onafhankelijk van elkaar en zijn door afzonderlijke zenuwdraden met
de hersenen verbonden. De voor ons belangrijkste eigenschappen van
het oog zijn:
1. het onderscheidend vermogen tussen licht en donker in alle
gradaties;
2. het onderscheidend vermogen voor licht van verschillende golf
lengte (kleuren);
3. het vermogen, om de onder 1. en 2. genoemde informatie te geven
gedurende enige tijd nadat het beeld is verdwenen. Deze uiterst
belangrijke eigenschap noemt men de traagheid van het oog;
4. het vermogen om ruimtelijk, dus in 3 dimensies, waar te nemen.
Bij de film wordt van de derde eigenschap gebruik gemaakt. Een film
is een lange band celluloid, waarop van de vast te leggen scène een groot
aantal achtereenvolgens opgenomen momentopnamen zijn afgedrukt. In
het project ie-apparaat staat elk van deze momentopnamen een ogenblik
stil en wordt dan op het scherm geprojecteerd. Een bewegend persoon
wordt zo op een bepaalde plaats afgebeeld. Vervolgens wordt gedurende
een kort moment het licht onderschept en de film een plaatje verder
getrokken. Weer verschijnt de projectie op het scherm met de be
wegende persoon op een iets andere plaats en zo vervolgens. Door de
traagheid van het oog blijft de indruk nog even aanwezig als het licht
is onderschept en wordt het geheel als een vloeiende beweging waar
genomen. In de bioscoop worden tegenwoordig op deze wijze 24
beelden per secunde geprojecteerd. Deze snelheid geeft volkomen de
indruk van een continue beweging. Er treedt echter een hinderlijk
flikkeren op, dat wordt veroorzaakt door het feit, dat het „nawerkingsbeeld” al vrij veel is verzwakt als het nieuwe komt.
Men zou dit kunnen verbeteren door te zorgen, dat de nawerkingstijd
korter is, hetgeen neerkomt op meer beelden per secunde. Dit nu
betekent groter filmlengte. Dit is echter kostbaar; daarom heeft men
de oplossing op een andere manier bereikt. Men onderschept nl.
tijdens het projecteren van het beeld het licht nog eens, waardoor de
flikkerfrequentie twee maal zo hoog wordt. Daardoor is het flikkeren
minder hinderlijk.
Het doel, dat men zich bij de televisie stelt, doet enigszins denken
aan hetgeen zich in het oog afspeelt. Daar valt het licht van de scène
op een groot aantal lichtgevoelige cellen en worden al deze verschillende
helderheden gelijktijdig naar de hersenen overgeseind.
Men heeft er oorspronkelijk aan gedacht, om op dit principe een
televisiesysteem te baseren. Hierbij werd het beeld geprojecteerd op
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een plaat, die bedekt was met een groot aantal fotocellen (zie Deel 2,
hfdst. IV.M.n). Een fotocel zet licht om in electrische stroom en wel
wordt de grootte hiervan bepaald door de hoeveelheid opvallend licht.
Men bracht nu deze stroom over naar de plaats van ontvangst, waar
zij na versterking diende om een gloeilampje te doen oplichten. De
plaats van de gloeilampjes correspondeerde met de plaats van de
fotocellen aan de zendzijde. De moeilijkheid van dit systeem schuilt
in de verbindingskabel; immers voor ieder beeldelement moet een
geleider tussen zender en ontvanger aanwezig zijn. Bedenkt men, dat
een modern televisiebeeld uit meer dan 200 000 beeldelementen
bestaat, dan is het niet lastig in te zien, dat dit systeem voor televisie
onbruikbaar is.
De eigenschap der traagheid van het oog biedt echter de mogelijk
heid, om het overseinen der verschillende helderheden niet gelijktijdig,
doch achtereenvolgens te laten geschieden. Bij de moderne televisie
wordt aan de zendzijde het beeld ontleed in een groot aantal beeld
elementen; de helderheden der verschillende deeltjes worden omgezet
in electrische stromen, die achtereenvolgens worden overgeseind,
waarna in de ontvanger het beeld weer wordt samengesteld. Is op
deze wijze een volledig beeld overgebracht, dat wordt weer vooraan
begonnen met het in dezelfde volgorde overbrengen van de helder
heden der beeldelementen. Is de snelheid, waarmee de verschillende
beelden elkaar opvolgen, voldoende groot, dan zal de toeschouwer het
beeld in zijn geheel waarnemen. Natuurlijk moet er voor worden
gezorgd, dat de helderheden der beeldelementen in de ontvanger
corresponderen met die van de overeenkomstige elementen aan de
zendzijde. Om dit te bereiken past men een zeer bepaalde regelmaat
in de ontleding toe en bouwt in de ontvanger het beeld volgens dezelfde
regelmaat weer op. Daar in moderne opneembuizen het ontleden
steeds geschiedt met behulp van een electronenstraal, gebruikt men
voor dit ontleden vaak het woord aftasten (Eng.: scanning). De ge
noemde regelmaat komt nu hierop neer, dat men het beeld lijn voor
lijn aftast. Het beeld wordt daartoe in een groot aantal lijnen verdeeld
en de electronenstraal beschrijft dus een lijnenraster. Hoe dit raster
ontstaat kan men zich het best voorstellen met behulp van de kathode straaloscillograaf (zie Deel 2, hfdst. IV.M.10 en Deel 7a, hfdst. II).
Hiertoe voert men aan de horizontale afbuig platen een zaagtand
vormige spanning toe van bv. 10 000 Hz en aan de verticale afbuigplaten een zaagtandvormige spanning van veel lagere frequentie, bv.
50 Hz.
Beginnende in de linkerbovenhoek beweegt het door de electronen
straal getroffen punt zich in 1/10 000 sec van links naar rechts. Echter
niet zuiver horizontaal, daar de verticale zaagtandvormige spanning
het punt in die tijd iets omlaag heeft gebracht. Nu slaat de horizontale
afbuigspanning terug. De terugslagtijd is veel korter en het punt
beweegt zich vrijwel volgens een horizontale lijn naar links terug.
Vervolgens wordt de tweede lijn geschreven evenwijdig aan de eerste
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en dit herhaalt zich steeds (fig. 2), totdat de verticale afbuiespanning
terugslaat. Het punt heeft dan de rechter onderhoek bereikt en de
verticale en horizontale terugslag brengen het weer in de linker boven
hoek, waarna hetzelfde raster opnieuw wordt beschreven.
Aan de zendzijde zet men, zoals in hfdst. IV zal worden beschreven,
het optische beeld, dat men door projectie verkrijgt, om in een
ladingsbeeld. De lading in elk punt komt overeen met de verlichtingssterkte. Hiervan wordt een electrisch signaal verkregen, door dit
ladingsbeeld lijn voor lijn op de boven beschreven wijze af te tasten.

Fig. 2. Baan van de af
tastende electronenstraal
over het beeld.

Fig. 3. Baan van de aftastende electronenstraal
over het beeld met lijnverspringing.

In de ontvanger wordt op een kathodestraalbuis een raster geschreven,
dat in tijdsduur precies overeenkomt met dat aan de zendzijde. De
juiste helderheid van ieder punt van het raster wordt verkregen door
het rooster van de kathodestraalbuis te sturen met een spanning,
die overeenkomt met die, verkregen uit de aftasting van het ladings
beeld aan de zendzijde.
De eerste vraag, die hier naar voren komt, is: met welke snelheid
moet dit raster worden geschreven?
Hier kan gebruik gemaakt worden van de kennis, opgedaan bij de
filmtechniek. 24 beelden per secunde zijn daar voldoende om de
indruk van een continue beweging te geven. Uit practische over
wegingen heeft men in Europa 25 beelden per secunde gekozen, in
Amerika 30 (de halve netfrequentie, zie later). Echter treedt ook hier
een hinderlijk flikkeren van het beeld op, dat men zou kunnen ontgaan
door meer beelden, bv. 50, per secunde te geven. Zoals vermeld kostte
2 X zoveel beelden bij de film een 2 X zo grote filmlengte; ook hier
krijgt men het grotere beeldaantal niet gratis. Later zal blijken, dat
tweemaal zoveel beelden per secunde een tweemaal zo grote band
breedte vereist, zowel voor zender als voor ontvanger. Deze zouden
daardoor belangrijk duurder worden.
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Evenals bij de film is ook hier een truc bedacht om bij dezelfde
bandbreedte een tweemaal zo hoge flikkerfrequentie te bereiken. Deze
methode noemt men lijnverspringing (Eng.: interlacing). In fig. 3 is
dit voor een grof raster aangegeven. Het complete beeld ontstaat in
1/25 sec. Het is echter in twee helften verdeeld, die ieder in Vso sec
worden geschreven en dus een flikkerfrequentie 50 opleveren. Het in
twee helften splitsen geschiedt enigszins eigenaardig. Beide helften
kan men ontstaan denken door telkens een lijn over te slaan. Zo
ontstaan de rasters der even resp. oneven lijnen. Beginnend in de
linker bovenhoek worden eerst de
lijnen 1, 3, 5 enz. geschreven.
Precies op de helft van de 15de lijn
slaat de verticale afbuiging terug
en wordt de tweede helft als halve
a
lijn, die bij 2 eindigt, geschreven.
Het tweede raster ontstaat nu
precies tussen de lijnen van het
Zender
Ontvanger
eerste raster in. Uit een en ander
volgt, dat een half beeld steeds
bestaat uit een geheel aantal lijnen
plus een halve lijn. Een compleet
beeld met lijnverspringing is dus
b
steeds uit een oneven aantal lijnen
opgebouwd.
Vervolgens rijst de vraag, hoe
111
groot het aantal lijnen moet zijn,
Ontvanger
Zender
waarin het beeld wordt verdeeld. Fig. 4. a. beeldelementen, die precies
Het is duidelijk, dat dit lijnen- in de rasterlijnen vallen, worden on
aantal samenhangt met de fijnheid vervormd in de ontvanger weergege
der structuur, die in het beeld ven; b. beeldelementen, die half in de
en half in de volgende rasterlijn
bereikt kan worden en wel speci ene
vallen, worden in de ontvanger weer
aal de hoeveelheid details in ver gegeven in de beide overeenkomstige
ticale richting. Bij een keuze van rasterlijnen, telkens met de helft van
de intensiteit.
bv. 625 lijnen heeft het kleinste
beeldelement een hoogte, die in het
gunstigste geval V625e deel van de totale beeldhoogte bedraagt. Dit
wordt door fig, 4 verduidelijkt. Beeldelementen met afmetingen
van een lijndikte worden onvervormd doorgegeven als ze precies
met de lijnen samenvallen. In het geval echter, dat ze precies tussen
de lijnen in liggen, worden ze niet natuurgetrouw doorgegeven. Nu
bestaat een beeld uit een zeer groot aantal elementen en het is dus
min of meer willekeurig, waar ze zich t.o.v. de lijnen bevinden. Met
berekeningen en metingen is aangetoond, dat in de meeste gevallen
het aantal elementen, dat in verticale richting kan worden weergegeven,
0,75 X het aantal lijnen bedraagt. Voor 625 lijnen wordt dit dus
ongeveer 470.
Het aantal weer te geven elementen in horizontale richting heeft
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niets met het aantal lijnen te maken; dit wordt, zoals later duidelijk
zal worden, bepaald door de bandbreedte der gebruikte apparatuur.
Wel is het zonder meer duidelijk, dat het geen zin heeft, dit aantal
groter te maken dan dat in verticale richting; men maakt het „scheidend
vermogen” in horizontale en verticale richting ongeveer gelijk.
Uit aesthetische overwegingen kiest men een rechthoekig formaat
voor het beeld (de verhouding van hoogte tot breedte meestal 3:4).
Het is nu mogelijk, voor een gegeven aantal lijnen het totale aantal
beeldelementen te bepalen. Voor 625 lijnen en beeldformaat 3 : 4
wordt dit
n = 4/3 x 4702 & 275 000

(1)

Dit aantal wordt in V 25 sec overgeseind. Per secunde dus meer dan
6 millioen! Ter vergelijking zij vermeld, dat het aantal beeldelementen
van een normale bioscoopfilm ongeveer 500000 bedraagt.
Gaat men uit van een gering aantal lijnen, bv. ongeveer 200, dan
is de structuur van het beeld grof en ziet men zelfs op grote afstand
de lijnen gescheiden. Verhoogt men het aantal, dan zal men om de
lijnstructuur waar te nemen het beeld steeds van geringere afstand
moeten bezien, terwijl, indien het horizontaal scheidend vermogen
eveneens toeneemt, de structuur steeds fijner en het beeld detailrijker
en scherper wordt. In de practijk is gebleken, dat het niet veel zin
heeft, een groter aantal lijnen dan 700 te kiezen, terwijl een groter
aantal lijnen de apparatuur nodeloos gecompliceerd en duur maakt.
De gebruikte aantallen lijnen zijn:
Europa (C.C.I.R.)
625
Amerika
525
Engeland
405
Frankrijk
455 en 819
2. Het videosignaal
Als eerste voorwaarde voor een vervormingsvrij beeld kan men
stellen een perfecte gelijkloop van de schrijvende en de aftastende
kathodestraal in ontvanger resp. zender. Dit betekent een constant
verschil in tijd tussen het moment van terugslag in de zender en de
inleiding van de terugslag in de ontvanger. Een generator voor
zaagtandvormige spanningen, ook wel tijdbasis genoemd, kan worden
gesynchroniseerd door op het ogenblik, waarop men de terugslag wil
laten beginnen, een impuls toe te voeren. Gebruikt men impulsen
voor de synchronisatie van de zaagtandvormige spanning, die in de
zender het raster in de opneembuis schrijft en zendt men deze impulsen
tevens uit, dan kan men deze in de ontvanger eveneens benutten voor
de synchronisatie van de zaagtandvormige spanning, die het raster op
de kathodestraalbuis schrijft. Het constante tijdsverschil is dan de
tijdsduur, die voor de transmissie van zender naar ontvanger nodig is.
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Er zijn twee soorten synchronisatie-impulsen nodig en wel voor de
synchronisatie van de horizontale tijdbasis, de zg. lijnsynchronisatieimpulsen, en die voor de verticale tijdbasis, de zg. rastersynchronisatieimpulsen.
Men zou nu 3 signalen kunnen overseinen. Een hiervan zou de
helderheidsverdeling der verschillende lijnen bevatten en de twee
andere zouden met de synchronisatie-impulsen moeten worden ge
moduleerd. Dit zou men kunnen doen door hiervoor drie afzonderlijke
T2

.r
c

a

d J.

f

*-b
L

Fig. 5. Videosignaal, bestaande uit beeldsignaal en synchronisatiesignaal: a. beeldsignaal; b. synchronisatiesignaal;
c. voorstoep; d. achterstoep; 7\. tijd, gedurende welke één
lijn wordt geschreven; 7\. onderdrukkingsperiode; e. witniveau; /. zwartniveau (25 % van het witniveau).
zenders te gebruiken, werkend op verschillende frequenties. In de
ontvanger kan men dan in 3 kanalen deze signalen in hun oorspron
kelijke vorm terug krijgen en deze dan tenslotte hun taak laten ver
richten. Dit is echter een onpractische oplossing; om met slechts één
kanaal uit te komen, gaat men als volgt te werk (fig. 5). De span
ningen, welke het helderheidsverloop per lijn bepalen, worden opgeteld
bij de synchronisatie-impulsen. In het beeldsignaal komen alle helder
heden voor van zwart tot wit. De onderkanten van de synchronisatieimpulsen komen onder het zwartniveau terecht („zwarter dan zwart").
In de ontvanger kan men het complete signaal zonder meer aan de
stuurelectrode van de kathodestraalbuis toevoeren. De terugslag van
de electronenstraal over het scherm wil men juist onderdrukken, en
aangezien de momentele waarde van het signaal gedurende de synchronisatie-impuls onder het zwartniveau ligt, is dit gewaarborgd.
Met speciale schakelingen, nl. amplitudebegrenzers, is het mogelijk,
uit het complete signaal de synchronisatie-impulsen af te zonderen,
waarna deze voor het inleiden van de terugslag kunnen worden gebruikt.
Het blijft nu nog de vraag, hoe de rasterimpulsen, dus de synchro
nisatie-impulsen voor de zaagtandvormige spanning voor de verticale
afbuiging, in dit signaal moeten worden ingevoegd. Het is lastig een
gedeelte der beschikbare amplitude voor deze impulsen te reserveren.

io a.I.2

Toch is het nodig, de rasterimpulsen van de lijnimpulsen te kunnen
onderscheiden. Daar de rasterfrequentie veel lager is dan de lijn
frequentie kan men zonder veel tijdverlies de rasterimpuls langer laten
duren. Er bestaan schakelingen, die bij de bespreking der ontvangers
zullen worden behandeld, die het mogelijk maken, deze langere impuls
uit het signaal te lichten. Hoe deze brede rasterimpuls er uit ziet, zal
later worden uiteengezet,
Om verschillende redenen is het gewenst, dat enige tijd vóór en
enige tijd na de synchronisatie-impuls de waarde van het beeldsignaal
met het zwartniveau overeenkomt. Dit vlakke gedeelte na het beeld
signaal, dus vóór de synchronisatie-impuls, noemt men voorstoep, in
tegenstelling met de achterstoep, die zich voor het beeldsignaal en
achter de synchronisatie-impuls bevindt (fig. 5). De straalstroom
van de kathodestraalbuis is dus onderdrukt gedurende de tijdsduur
van de voorstoep, de synchronisatie-impuls en de achterstoep; men
noemt de tijd T2 de onderdrukkingsperiode en treft deze zowel naast
de lijn- als naast de rastersynchronisatie-impuls aan. De beide stoepen
geven het beeld een scherpe omranding. De voorstoep is verder nood
zakelijk om er zeker van te zijn, dat de synchronisatie werkelijk door
de synchronisatie-impuls geschiedt. Zou nl. vlak voor het optreden
van de synchronisatie-impuls het beeldsignaal plotseling van „wit" op
„zwart" springen, dan is het gevaar niet denkbeeldig, dat de tijdbasis
op dat ogenblik doorslaat en dus een of meer lijnen enigzins worden
verschoven. Om er zeker van te zijn, dat de electronenstraal weer aan
de heenslag is begonnen, voordat het beeldsignaal van de nieuwe lijn
komt, dient de achterstoep.
De totale onderdrukking wordt in de zender door een speciale
impuls verzorgd; men spreekt hier van het onderdrukkingssignaal (Eng.:
blanking). Het complete signaal, dus beeldsignaal plus synchronisatiesignaal, noemt men het videosignaal en dit vervult in de televisie
techniek een analoge rol als het laagfrequente modulerende signaal bij
andere vormen van radio-overdracht.
Het modulerende signaal bij overdracht van spraak of muziek heeft
een constante gemiddelde waarde nul. Bij het videosignaal is de
grootte van de gemiddelde waarde t.o.v. een constant niveau, bv, het
zwartniveau, niet constant. Deze gemiddelde waarde, of gelijkspanningscomponent, speelt in de televisietechniek een belangrijke rol.
Men spreekt kortweg van nulcomponent (Eng.: d.c. component), en
deze component bepaalt de gemiddelde helderheid van de scène of de
helderheid van de achtergrond, wat weer bepalend is voor het karakter,
dat men aan het beeld wenst te geven. Zo zal een voorwerp op een
hel verlichte achtergrond de indruk wekken van licht, warmte, kleur,
terwijl hetzelfde voorwerp op een donkere achtergrond duisternis,
koude, maanlicht e.d. kan weergeven en dus bij dezelfde detailweergave een totaal andere indruk veroorzaakt. Hiervan wordt in de
opnametechniek veelvuldig gebruik gemaakt om bepaalde effecten te
bereiken. In fig. 6 stelt a een gedeelte van een videosignaal voor.

a.1.2-3

ii

De nulcomponent vanaf het zwartniveau is door c aangegeven. Door
toevoeging van een extra nul
d •
component d ontstaat kromme b
e
/“Vi-y/rwa .
voor het beeldsignaal. Uit deze
figuur volgt, dat een grotere nul
component een grotere gemid
delde helderheid betekent, doch
tevens zijn de helderheden der
lichtste en donkerste partijen rela Fig. 6. Videosignaal met extra toegenulcomponent: a. oorspronke
tief dichter bij ellaar gekomen, voegde
lijk signaal; b. ditzelfde signaal na toe
zodat het helderheidscontrast min voeging van een extra nulcomponent;
of meer verloren is gegaan. Het is c. oorspronkelijke nulcomponent; d.
wel duidelijk, dat er naar gestreefd toegevoegde nulcomponent; e. nieuwe
nulcomponent.
moet worden, de nulcomponent
onvervormd door te geven; de ver
sterkers in de televisie-apparatuur moeten dus liefst gelijkstroomversterkers zijn. In ieder geval moeten zij wisselspanningen met zeer lage
frequenties kunnen versterken.
De meeste opneembuizen geven het beeldsignaal zonder nul
component. Deze moet dus later worden bijgevoegd. Het eenvoudigste
geschiedt dit door toevoeging van een gelijkspanning, waarvan de
grootte met de hand regelbaar is. De nulcomponent wordt in dit geval
bepaald door „de man aan de knop", die deze naar eigen smaak instelt,
terwijl hij het resultaat aan een zg. monitorbeeld controleert. Het is
ook mogelijk, dit automatisch te laten geschieden, door bv. met behulp
van een fotocel een spanning te maken, die evenredig is met de
gemiddelde verlichtingssterkte van de scène; door gelijkspanningsversterkers wordt deze spanning op het gewenste niveau gebracht en
aan het camerasignaal toegevoegd. Er bestaan ook schakelingen, waarbij
de donkerste partijen van het beeld automatisch op het zwartniveau
terecht komen.
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3. Het gemoduleerde hoogfrequente signaal
Het videosignaal moet, alvorens het wordt uitgezonden, op een
draaggolf worden gemoduleerd; in principe geschiedt dit op soort
gelijke wijze als bij omroepzenders. Daar het videosignaal echter niet
symmetrisch is, kan dit moduleren op twee verschillende manieren
geschieden. Men onderscheidt positieve en negatieve modulatie. Bij
positieve modulatie (fig. 7) komen de bodems van de synchronisatieimpulsen overeen met de nullijn der hoogfrequente spanning, terwijl
wit correspondeert met de maximale waarde der h.f.-draaggolf. Bij
negatieve modulatie (fig. 8) vallen de bodems van de synchronisatieimpulsen samen met de maximale waarde der h.f.-spanning, terwijl
het helderste wit de draaggolf juist nul. maakt. Beide systemen hebben
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hun voor- en nadelen, zodat het van omstandigheden afhangt, welk
systeem men zal kiezen.
Het begeleidende geluid wordt steeds over een aparte zender uit
gezonden. De frequentie hiervan ligt steeds in de buurt van de
Wil
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Fig. 7. Hoogfrequentsignaal, gemoduleerd met een videosignaal; positieve
modulatie.

Fig. 8. Hoogfrequentsignaal, gemo
duleerd met een videosignaal; negatieve
modulatie.

frequentie van het beeldkanaal, zodat in de ontvanger enige trappen
gebruikt kunnen worden om zowel het beeld- als het geluidssignaal
te versterken. Voor het geluidskanaal wordt soms amplitude-, soms
frequentiemodulatie toegepast.
4. Verschillende televisiesystemen
Als voorbeeld zullen nu enkele verschillende televisiesystemen
worden besproken.
Het is zeer te betreuren, dat niet éénzelfde systeem in alle landen
wordt toegepast. Programma-uitwisseling zou dan op eenvoudige wijze
mogelijk zjn, terwijl bovendien door massaproductie van één type
ontvanger de prijs hiervan laag zou kunnen zijn.
We beschouwen nu achtereenvolgens:
a. het Engelse systeem der B.B.C. (Marconi, E.M.I., Standard);
b. het Europese systeem (C.C.I.R);
c. het Amerikaanse systeem (R.M.A.);
d. het vroegere Duitse systeem.
a. Het Engelse systeem
In Londen had men reeds jaren voor de oorlog een televisiezender
in bedrijf, waarmede regelmatig programma's werden uitgezonden.
Het signaal bevat 405 lijnen en geeft 25 beelden per secunde. De
aftasting geschiedt volgens het principe der lijnverspringing, zodat elke
1/50ste secunde een half beeld, bestaande uit 202V2 kjn> wordt gegeven.
De rasterfrequentie is gelijk aan de netfrequentie. Dit verband treft
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men bij de meeste televisiesystemen aan. Het is nl. niet eenvoudig om
zonder kostbare middelen de brom in een ontvanger tot een willekeurig
kleine waarde te reduceren. Deze brom op de beeldspanning gesuperponeerd uit zich als „brombanden” in horizontale richting, terwijl
rasteronderdrukkingsperiode 14 L
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Fig 9. Het videosignaal volgens het Engelse systeem; a. voor de even lijnen;
b. voor de oneven lijnen; c. een lijnsynchronisatie-impuls.
brom op het synchronisatiesignaal het beeld een golvende vertekening
geeft. Nu is de hinderlijkheid van deze verschijnselen belangrijk
geringer als ze in het beeld stilstaan, dus als de rastertijdbasis dezelfde
frequentie heeft als het net. In de zender zorgt men er voor, dat dit
zeer nauwkeurig geschiedt, door de rasterfrequentie aan het net te
vergrendelen. Zijn dus zender en ontvanger aan hetzelfde net aan
gesloten, dan staan de brombanden en de bromvertekening stil als de
rastertijdbasis gesynchroniseerd is.
De lijnfrequentie bedraagt 25 X 405 = 10 125 Hz; een lijn wordt
dus geschreven in 1/10125 sec °f *n ongeveer 100 /x sec, in fig. 9 door
L aangegeven. De breedte van de lijnsynchronisatie-impulsen bedraagt
10 % van deze tijd (fig. 9); de totale lijnonderdrukkingsperiode,
met voor- en achterstoep, 0,15 L. Er blijft dus 85 % van een lijntijd
over voor het beeldsignaal. Het rastersynchronisatiesignaal ziet er op
het eerste gezicht wat vreemd uit. In het voorgaande is reeds aan
gegeven, dat het onderscheid tussen raster- en lijnsynchronisatieimpulsen gelegen is in de tijdsduur. Het rastersynchronisatiesignaal
duurt hier 3 tot 6 lijntijden; de duur van de rasteronderdrukking is
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ia. lijntijden. In principe zou er niets op tegen zijn, voor het raster
synchronisatiesignaal één impuls van deze tijdsduur te nemen volgens
fig. io; practisch stuit dit op verschillende bezwaren. Het is nl. voor
de * lijnsynchronisatie gewenst, dat ook tijdens de rasterimpuls de
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Fig. io. Videosignaal met beeldsignaal (A), lijnsynchronisatiesignaal (B) en
enkelvoudig rastersynchronisatiesignaal (C).
lijntijdbasis gesynchroniseerd blijft. Anders kon het wel eens voor
komen, dat deze niet meer „in de pas" was als het nieuwe beeldsignaal
begint. Nu is het niet mogelijk, de lijnsynchronisatie-impulsen op de
normale manier in de rastersynchronisatie-impuls in te lassen. De
scheiding der twee impulssoorten berust op het feit, dat gedurende
de rasterimpuls de gemiddelde waarde van het synchronisatiesignaal
anders is dan gedurende de lijnsynchronisatie-impulsen. Aan beide
eisen kan worden voldaan door de lijnimpulsen in omgekeerde faserichting in de rasterimpuls in te voegen, zoals in fig. 9 is aangegeven.
Wel moet er nu rekening mee worden gehouden, dat de lijntijdbases
doorslaan op de neergaande flank van het synchronisatiesignaal en
daar dit bij de omgekeerde impulsen in het rastersignaal de achterflank
is, moeten dus deze impulsen een tijd, overeenkomend met de impuls
duur, opschuiven om te zorgen, dat de afstanden tussen de neergaande
flanken steeds gelijk in tijdsduur blijven, ook tijdens het raster
synchronisatiesignaal.
Hoewel nu de lijnsynchronisatie in orde is, geeft de beschreven
vorm van het rastersynchronisatiesignaal nog moeilijkheden met de
lijnverspringing. Na het bestuderen van de scheiding van het raster
signaal uit het complete signaal (zie hfdst. V.B.3) zal de lezer deze
moeilijkheden kunnen overzien; zij komen echter in het kort op het
volgende neer.
Het ene raster eindigt met een hele lijn (fig. 3) en het zal dus
een hele lijntijd duren, voor de eerste ingevoegde impuls optreedt.
Het andere raster echter eindigt op een halve lijn en het duurt dus
slechts een halve lijntijd voor de eerste omgekeerde impuls verschijnt.
Er is dus verschil in vorm tussen het even- en het oneven-rastersynchronisatiesignaal. Dit is ongewenst, want het zou aanleiding geven
tot een tijdsverschil in de synchronisatie der oneven en even rasters.
Het gevolg hiervan is, dat het oneven raster niet precies tussen de
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lijnen van het even raster wordt geschreven (fig. n). Dit noemt
men paren van de rasters (Eng.: „to pair''). Het is mogelijk, de beide
rasterimpulsen congruent te maken door in de rasterimpulsen omge
keerde impulsen in te voegen met de dubbele lijnfrequentie, welke in
fase een impulsbreedte zijn ver
sprongen ten opzichte van de nor
male lij nsynchronisatie -impulsen,
zoals in fig. 9 is aangegeven.
De modulatierichting is hier
positief; de bodems der synchroni
satie-impulsen liggen op de nul
lijn; het zwartniveau correspon
deert met 30 % van de topwaarde
van de draaggolf en wit komt over
een met 100%.
De draaggolffrequentie van het
beeldkanaal bedraagt 45 MHz.
Beide zij banden worden uitgezon
den. Het beeldformaat is 3 : 4.
Om de breedte te bepalen, die
de beeldzender in het frequentie
Fig. 11. Gepaarde rasters.
spectrum inneemt, dient eerst de
hoogste frequentie in het beeldsignaal bekend te zijn. Aangenomen, dat het scheidend vermogen in
horizontale en verticale richting gelijk is, is het aantal beeldelementen
per sec

n = 0,75 x 4052 X 4/3 x 25 ** 4 X io6

(2)

[zie form. (1)].
De hoogste frequentie treedt op, als deze elementen afwisselend zwart
en wit zouden zijn. Dit detail kan nog worden weergegeven door een
sinusvormige spanning, waarvan de duur van één periode dus 2 '^io6
is, dus de hoogste frequentie 2 MHz!
De ingenomen band loopt dus van 43 tot 47 MHz. De draaggolf
frequentie voor het geluid bedraagt 41,5 MHz, en is in amplitude
gemoduleerd tot 15 kHz.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de polarisatierichting der uitgestraalde
golven verticaal is, zodat zowel de zend- als de ontvangantennes
verticaal staan opgesteld (zie Deel 2, hfdst. IX en Deel 4b).,
b. Het Europese systeem (C.C.LR.)
Als gevolg van besprekingen tussen deskundigen van die Europese
landen, waar televisie in de naaste toekomst ter hand zal worden
genomen, is in 1950 overeenstemming bereikt over het systeem, dat
men in die landen zal gaan toepassen.
Het door de C.C.I.R. (Commission Consultative Internationale des
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Radiocommunications) voorgestelde systeem gebruikt 625 beeldlijnen.
De rasterfrequentie is 50 rasters per sec. De lijnfrequentie bedraagt
hier dus 25 X 625 = 15 625. De lijnfrequentie mag hoogstens ± 0,1 %
van deze waarde afwijken.

0.09 L

Voor-egalisatie- • Rastersynchr.-; Na-egallsatieimpulseni
signaai!
impulsen
3L
3L
3L
0045 L

1:

009 L

\r

0,045 L
—•l J*—

rasteronderdrukkingsperio'de ca 20 L

Zwart

nrrniriiuiJiMjhnnmrhrl hr

Fig. 12. Het videosignaal volgens het Europese systeem.
Men heeft hier afgezien van de vergrendeling van de rasterfrequentie
aan de netfrequentie. De ontvangers voor dit systeem ontworpen
zullen dus in hoge mate bromvrij moeten zijn. Tegenover dit nadeel
staat het voordeel van een betere storingsvrije lijnsynchronisatie (zie
vliegwielsynchronisatie, hfdst. V.B4).
De vorm van het videosignaal is getekend in fig. 12. De lijnsynchronisatiesignalen met voor- en achterstoep verschillen van het
Engelse systeem alleen in de breedte der lijnsynchronisatiesignalen,
die slechts 0,09 L is. Gedurende de rasterimpuls ziet men weer de
omgekeerde impulsen met de dubbele frequentie, zoals bij het Engelse
systeem. Voor en na de rasterimpuls zijn hier echter ook nog gedurende
enige tijd impulsen met de dubbele lijnfrequentie en de halve impuls
breedte (dus 0,045 L) aanwezig. Deze signalen, egalisatiesignalen
(Eng.: equalising), zijn toegevoegd, omdat men hier nog meer zorg
heeft besteed aan het congruent maken van de vorm van de rastersynchronisatiesignalen voor het even en het oneven raster. Deze
egalisatiesignalen zijn zowel voor als na het rastersynchronisatiesignaal
ingelast. Het is echter noodzakelijk, dat de gemiddelde waarde van
het synchronisatiesignaal tot aan de rasterimpuls constant blijft en ook
na de rastersynchronisatie-impuls moet het signaal direct weer op de
oude gemiddelde waarde terug komen. Daarom is de breedte van de
egali'atie-impulsen de helft van die der normale lijnsynchronisatieimpulsen,
De modulatierichting is hier negatief (fig. 8). De bodems der
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synchronisatie-impulsen corresponderen met de maximale waarde van
de h.f.-spanning. Het zwartniveau ligt op 75 %. De synchronisatiesignalen hebben hier dus een amplitude, die 25 % van de totale signaalamplitude bedraagt.
In tegenstelling met het Engelse
Draaggolf
systeem wordt hier één zij band Draaggolf
v.h.beeld
v.h.geluid
gedeeltelijk onderdrukt (fig. 13),
hetgeen een belangrijke besparing
aan „ruimte" in het frequentie
einde v.d.
beeldband
spectrum geeft. Wat dit voor ge
volgen voor de ontvanger met zich
mee brengt zal later blijken.
'u'h2,
^.2 5MH2
5 MHZ
De hoogste frequentie in het
Totale kanaalbreedte 7 MHz
beeldsignaal bedraagt 5 MHz,
overeen komend met het hoger
Fig. 13. Het frequentiegebied van een
aantal lijnen. Het scheidend ver televisiesignaal volgens het Europese
mogen is dus belangrijk beter.
systeem.
De draaggolf voor het geluid
is in frequentie gemoduleerd; de
hoogste modulatiefrequentie is 15 kHz; de maximale frequentiezwaai
50 kHz; er wordt pre-emphasis toegepast met een tijdconstante van
50 //sec. De afstand van de centrale frequentie van het geluidskanaal
tot de frequentie van de beelddraaggolf bedraagt 5,5 MHz. De polarisatierichting is horizontaal. Een compleet televisiekanaal is 7 MHz breed
(fig. 13)Voor Europa zijn twee frequentiebanden voor televisie aangewezen.
In band I (49—68 MHz) kunnen 4 kanalen, en in band II (174—216
MHz) kunnéfe 6 kanalen worden ondergebracht. Men komt dan tot
de volgende indeling:
kanaal
kanaal
kanaal
kanaal
kanaal

1
2
3
4
5

41—47
47—54
54—61
61—68
174—181

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

kanaal 6
kanaal 7
kanaal 8
kanaal 9
kanaal 10

181—188
188—195
195—202
202—209
209—216

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Kanaal 1 zal voorlopig niet gebruikt worden; mogelijk zal in de
toekomst band I bij 40 MHz beginnen.
Het beeldformaat is 3:4, overeenkomende met dat van de film,
evenals bij het Engelse systeem.
c. Het Amerikaanse televisiesysteem (R.M.A.)
Het Amerikaanse televisiesysteem vertoont veel overeenkomst met
het Europese. De netfrequentie in U.S.A. is 60 Hz en de meeste
zenders passen netvergrendeling toe voor de rasterimpuls. Het aantal
beelden bedraagt dus 30 per sec. Het aantal lijnen per beeld is 525;
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dit levert dus een lijnfrequentie van 30 X 425 = 15 750, dus practisch
gelijk aan die voor het Europese systeem. Het totale synchronisatiesignaal heeft, afgezien van enige onbelangrijke verschillen, eveneens
dezelfde vorm.
De kanaalbreedte bedraagt hier echter slechts 6 MHz en wel ligt
de beelddraaggolf 4,5 MHz lager dan de geluidsdraaggolf. Er wordt
eveneens slechts één zijband uitgezonden. De modulatierichting is
negatief; de geluidszender is in frequentie gemoduleerd met een
maximale frequentiezwaai van 25 kHz. De meeste Amerikaanse ont
vangers zijn ingericht voor 13 van dergelijke kanalen. De ligging
hiervan is als volgt:
44—50
54—60
60—66
66—72
76—82
82—88
174—180
180—186

1
2

3

4
5
6
7

8

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

9
10
11
12

13

186—192
192—198
198—204
204—210
210—216

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

d. Het vroegere Duitse televisiesysteem
Dit systeem (fig. 14), waarmede in Duitsland voor en tijdens de
oorlog regelmatige uitzendingen werden gegeven, wordt hier volledig
heidshalve genoemd, tevens omdat het een interessante bijzonderheid
vertoont.
raster onderdrukkingsperiode
raster synchr. signaal

U
L

1
1

ïO.151_jr;

II

°'L ; ~w!
H r 0,35 lj ii

Fig. 14. Het videosignaal volgens het vroegere Duitse systeem.
Behoudens enige afwijkingen is dit systeem gelijk aan het Engelse.
De rasterimpuls is echter anders. Deze bestaat slechts uit één impuls
met een tijdsduur van 0,35 L, waarbij L de tijdsduur van een lijn
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voorstelt, gevolgd door een impuls van o, 1L, met een onderlinge
tussenruimte van 0,15 L. De totale tijdsduur van het rastersynchronisatiesignaal is dus korter dan een lijntijd. In de ontvanger dient aan
de afzondering van deze impulsen uit het beeldsignaal de nodige zorg
te worden besteed, doch de synchronisatie werkt dan zeer goed.

:

:

II. VAN STUDIO TOT HUISKAMER

1. De zender
In de studio (fig. i) ontstaat het beeldsignaal, dat echter alvorens
voor uitzending geschikt te zijn, nog diverse bewerkingen moet onder
gaan. Men treft in de studio een of meer camera's aan. In een televisie
camera bevindt zich een van de in hfdst. IV te bespreken opneembuizen. De op te nemen scène wordt door middel van een optisch
lenzenstelsel op de daarvoor bestemde plaat afgebeeld. Practisch alle
opneembuizen werken met een aftastende electronenstraal. In de
camera moet dus een tijdbasis zijn ingebouwd, die de horizontale en
de verticale afbuiging van de straal bewerkstelligt. Deze tijdbasis wordt
gesynchroniseerd door impulsen, die ergens in de rest van de zend
apparatuur worden opgewekt. De spanningen, die de opneembuizen
leveren, zijn zeer klein, ongeveer io mV top tot top. Zouden deze
signalen rechtstreeks door middel van een kabel verder worden
getransporteerd, dan zou een zeer ongunstige verhouding van signaal
tot storing ontstaan. Om deze reden bouwt men in de camera een
versterker in, die het beeldsignaal op een hoger niveau brengt, meestal
ongeveer i volt. In de studio vindt men natuurlijk ook enige microfoons
voor het opnemen van het begeleidende geluid.
In een tweede ruimte, welke meestal aan de studio grenst, staat de
apparatuur opgesteld, welke van het kabelsignaal een compleet video
signaal maakt, geschikt om op een draaggolf te worden gemoduleerd.
Hier wordt het synchronisatiesignaal samengesteld en het beeldsignaal
hierbij gevoegd. Verder zijn hier steeds aanwezig een of meer zg.
monitors (dit zijn contrölebuizen), waarmede het videosignaal kan
worden gecontroleerd. De contröletechnicus kan hier door diverse
instellingen de helderheid, het contrast, het zwartniveau, de nulcomponent, schaduwsignalen enz. regelen, zodat het beeld de juiste
gedaante verkrijgt.
De eigenlijke h.f.-zender bevindt zich in een ruimte op behoorlijke
afstand van de bovengenoemde apparatuur, om te verhinderen, dat de
h.f.-spanning storingen veroorzaakt. Het transport van het video
signaal naar de h.f.-zender geschiedt meestal per kabel, soms ook met
een kleine relais-zender op zeer hoge frequentie. Alvorens het video
signaal op de h.f.-draaggolf kan worden gemoduleerd moet de spanning
van dit signaal in speciale videoversterkers op de benodigde waarde
worden gebracht.

Fig. i. Een kijkje in een televisie-studio. De beide verplaatsbare en draaibare
camera's zijn op de op te nemen scène gericht. Het uitgangssignaal van een
van beide wordt aan de zender toegevoerd. In het midden, boven de sprekende
personen, doch buiten het gezichtsveld der camera's, hangt de microfoon aan
een lange, verplaatsbare staaf. In de linker- en rechterbovenhoek zijn de lampen
zichtbaar, die de scène helder verlichten (in dit geval hogedruk-kwiklampen
met waterkoeling).
Het opwekken en moduleren van het benodigde h.f.-vermogen voor
beeld en geluid geschiedt op dezelfde wijze als bij andere zenders.
Dit is dus geen speciaal televisieprobleem en zal hier niet worden
besproken (zie hiervoor Deel 4a).
De genoemde apparatuur is in fig. 2 in blokschema aangegeven.
Het omlijnde gedeelte levert het complete synchronisatiesignaal. Van
hier ontvangen de gehele zendapparatuur en dus ook alle ontvangers
de synchronisatie-impulsen. De te bereiken beeldkwaliteit hangt dan
ook in hoge mate af van de nauwkeurigheid, die men hier heeft kunnen
verwezenlijken.
Om de juiste lijnverspringing te waarborgen is het noodzakelijk, dat
ieder raster (half beeld) is opgebouwd uit hetzelfde aantal halve lijnen;
eventueel moet de rasterfrequentie gekoppeld worden aan de netfrequentie (bv. bij het Amerikaanse systeem). Men kan dit op de
volgende manier doen.
Eerst worden in een impulsgenerator impulsen opgewekt van de
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dubbele lijnfrequentie. Voor het Amerikaanse systeem wordt dit
60 X 525 = 31 500. Men deelt nu deze frequentie met behulp van
speciale schakelingen, zg. frequentiedelers (zie hfdst. VI), totdat men
op de netfrequentie uitkomt. Nu is 525 = 7 X 5 X 5 X 3. Om dus
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Fig. 2. Blokschema van een televisiezender: 1. hoofdoscillator; 2. frequentiedeler
2:1; 3* frequentiedelers; 4. netvergrendeling; 5. netaansluiting; 6. mengtrappen; 7. opneembuis; 8. tijdbasis voor de opneembuis; 9. eerste cameraversterker; 10. tweede cameraversterker; 11. contrölebuis; 12. modulator;
13. eindtrap van de zender; 14. antenne.
van 31 500 op 60 te komen, moet men eerst door 7 en dan achtereen
volgens door 5, 5 en 3 delen. Dit is de verklaring voor de soms zonder
ling lijkende lijnaantallen (625 = 54; 405 = 5 X 34). De deeltrappen
werken het meest stabiel, als de deelverhoudingen kleine getallen zijn.
Daar het totale lijnenaantal een oneven getal moet zijn (wegens de
lijnverspringing), zijn de deelverhoudingen dus ook alle oneven. Er is
dus nu een 60 Hz impuls verkregen, die in fase gekoppeld is aan de
lijnfrequentie. In een speciale schakeling wordt nu een spanning
afgeleid, waarvan de grootte afhankelijk is van het faseverschil tussen
de door deling verkregen impuls en de netspanning. Deze spanning
dient nu als regelspanning voor de impulsgenerator, die de dubbele
lijnfrequentie opwekt, waarmee de synchronisatie met het net is
verkregen.
Uit deze dubbele lijnfrequentie kan men de impulsen afleiden, die
in de rasterimpuls moeten worden ingevoegd, en de egalisatie-impulsen.
Deelt men de oorspronkelijke impulsfrequentie door 2, dan kan men
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hieruit de lijnsynchronisatie- en de lijnonderdrukkingsimpulsen aflei
den. Tenslotte maakt men met de impulsen met de netfrequentie de
rasteronderdrukkings- en de rastersynchronisatie-impulsen. Nu moeten
al deze impulsen in de juiste volgorde worden samengevoegd; dit
geschiedt in de mengtrappen. In deze schakelingen gebruikt men
buizen met dubbele besturingsmogelijkheid, bv. een hexode. Wil
men nu gedurende de rasterimpuls de impulsen met de dubbele
lijnfrequentie invoegen, dan voert men de lijnimpulsen aan het eerste
rooster toe. De rasterimpuls wordt in een dusdanige faserichting op
het derde rooster aangesloten, dat de buis normaal afgeknepen is en
de rasterimpuls de buis gedurende deze impuls opent. In de anodestroom vindt men het gewenste mengsel der twee impulsen.
In de tweede cameraversterker wordt volgens een dergelijke methode
het beeldsignaal bij het complete synchronisatiesignaal gevoegd.
In hfdst. IV wordt de zender nader in bijzonderheden beschouwd.
2. De transmissie
De zendantenne zendt het complete televisiesignaal uit. Men zal
zich afvragen, waarom bij televisie-uitzendingen zulke hoge frequenties
worden gebruikt. Daar de modulatiefrequenties tot ongeveer 5 MHz
lopen, dus veel hoger zijn dan bv. bij omroep het geval is, ligt het
voor de hand, in ieder geval een draaggolffrequentie boven 10 MHz
te kiezen. Frequenties tussen 10 en 30 MHz lijken aantrekkelijk door
de grote reikwijdte, welke hiermede te verwezenlijken is. Maar de
oorzaak van deze grote reikwijdte is tevens de oorzaak van de onbruik
baarheid van deze frequenties. Immers golven met deze frequenties
planten zich hoofdzakelijk voort door middel van reflecties tegen •
geïoniseerde lagen in de atmosfeer, de zg. ionosfeer (zie Deel 2, hfdst. IX).
Dit betekent, dat de ontvanger hetzelfde signaal enige malen na elkaar
ontvangt. Dit komt bij de gebruikte schrijfsnelheid in de lijnrichting
neer op het weergeven van enige, zij het dan ook zwakkere beelden,
achter het gewenste beeld. Men spreekt hier vaak van „geesten”, die
ook nog wel op andere wijze kunnen ontstaan. Men is dus genoodzaakt,
het werkgebied naar frequenties boven 40 MHz te verleggen, aangezien
golven met deze frequenties practisch niet worden gereflecteerd door
de ionosfeer. Hieruit volgt, dat de spanning aan de antenneklemmen
van de ontvanger zal afhangen van de hoogte van zend- en ontvangantenne, van de kromming van het aardoppervlak en van het aanwezig
zijn van obstakels tussen zend- en ontvangantenne. Er zullen nu enige
formules worden besproken, met behulp waarvan globaal de veldsterkte
kan worden bepaald.
Men kan aantonen, dat in de vrije ruimte de veldsterkte op een
afstand d (in m) van de zendantenne bedraagt (zie Deel 4b, hfdst, IV. 3)
60 nHI

(V/m).

'
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Hierin is
H = de effectieve hoogte van de zendantenne in m;
I = de antennestroom in A;
A = de golflengte in m.
Voor een halve-golflengtedipool is H = — en de stralingsweerstand
n
R pa 73 Q. Gebruik makend van I = V W R (W is het aan de zend
antenne toegevoerde vermogen) vindt men in dit geval
zr
7 VW nrl ,
F0 =
(V/m).
Bevinden zich zend- en ontvangantenne in de buurt van het aard
oppervlak, dan wordt de situatie gecompliceerder. De ontvangantenne
wordt dan getroffen door twee golven, de directe golf en de door het

Ontvamqanten n®

Fig. 3. Directe en door de aarde gereflecteerde
golf, die beide de ontvangantenne bereiken.
aardoppervlak gereflecteerde (fig. 3). Dit wegverschil is niet zo
groot, dat hierdoor „geesten” kunnen ontstaan. Er ontstaat slechts een
faseverschuiving tussen de beide ontvangen signalen, afhankelijk van
de afstand tussen zend- en ontvangantenne, door de sommatie van de
langs beide wegen ontvangen signalen. De gereflecteerde golf is altijd
zwakker dan de directe en wel omdat 1. de afgelegde weg groter is
en 2. bij de reflectie een gedeelte wordt geabsorbeerd.
Het punt op het aardoppervlak, waar de directe en de gereflecteerde
golf samenvallen, blijkt niet exact het punt te zijn, dat men vindt
door uit de zendantenne een denkbeeldige raaklijn aan het aard
oppervlak te trekken. De golven worden door de aanwezigheid van
de aarde en de vochtige lucht afgebogen. Om de berekeningen niet
te gecompliceerd te maken, houdt men met dit effect rekening door
een denkbeeldige aardstraal in te voeren, die 4/3 maal de lengte van
de werkelijke aardstraal bedraagt.
Uit fig. 4 leidt men af:
(i>33 A)2 + d02 = (1,33 R + Hf
of
d02 = 2,66 R H + H\
Nu is H zeer klein t.o.v. R, dus met zeer goede benadering is
d0 = V 2,66 R H.
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Nu is de lengte van de aardstraal R = 6 370 000 m, dus is
d0 = 4,1 X io3 V H (d0 en i/ in m).
Is de hoogte van de ontvangantenne h meter, dan vindt men voor de
afstand dx tussen zend- en ontvangantenne, aangenomen, dat de
verbindingslijn het aardoppervlak met een straal 4/3 R juist raakt,
d1 = 4,1 X io3 (V~H + V h) (H, h en d1 in m).
Voor afstanden kleiner dan dv maar toch nog groot t.o.v. hx en h2
vindt men voor de theoretische veldsterkte
7?
4*Hh
(V/m).
Hierin is F0 de voor de vrije ruimte gevonden waarde. Deze waarde
ingevuld levert
Hh
VW.
F = 88
ldï
Uit een groot aantal waarnemingen is ge
bleken, dat deze formule zeer goede resul
taten geeft, zelfs tot aan de optische horizon.
Een belangrijke voorwaarde is echter, dat
het traject tussen beide antennes over vlak,
open terrein voert. Grote obstakels, zoals
heuvels en grote gebouwen, geven aanlei
ding tot een soort schaduwwerking, waar
door achter deze obstakels de veldsterkte
belangrijk minder is.
Men zou nu op het eerste gezicht ge Fig. 4. Bepaling van de reik
neigd zijn te menen, dat bij gegeven wijdte van een zender door
straal van de aarde te
antennehoogten H en h de veldsterkte op devermenigvuldigen
met 4/3.
afstanden groter dan dx practisch nul zou
zijn. Dit blijkt geenszins het geval te zijn.
Uit metingen is gebleken, dat voor een afstand dg groter dan d0 geldt
voor frequenties in de buurt van 40 MHz

'-M*r

(V/m).

Fr is in deze formule de veldsterkte op een afstand dr. Voor hogere
frequenties neemt de exponent 3,6 belangrijk toe. Zo blijkt deze voor
go MHz 5 en voor 440 MHz 9 te bedragen.
3. De ontvanger
De ontvanger tenslotte heeft tot taak, uit de spanning, die in de
ontvangantenne wordt geïnduceerd, en die gelijkvormig is aan die,
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welke in de zender wordt opgewekt, op het scherm van een kathodestraalbuis weer een beeld te produceren. Deze taak valt uiteen in twee
onderdelen, In de eerste plaats dient er op het scherm een raster te
worden ge chreven. Hiervoor zijn twee zaagtandspanningen of -stromen
nodig, resp. voor lijn- en rasterafbuiging. Deze moeten in de ontvanger
worden opgewekt, en gesynchroniseerd met de synchronisatie-impulsen,
die uit het complete videosignaal worden afgescheiden. In de tweede
plaats moet het beeldsignaal, dat na versterking en detectie uit het
h.f.-televisiesignaal is verkregen, aan de stuurelectrode van de kathode straalbuis worden toegevoerd.

/o

f0*5MHZ

Fig. 5. Geïdealiseerde vorm van het
frequentiespectrum van een gemoduleerd signaal met één zijband.

i

t0-1.25MHz

r

J0+5MH2

Fig. 6. Frequentiespectrum van een
gemoduleerd signaal met één zijband,
zoals dit bij televisie gebruikelijk is.

Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken, zijn er zendsystemen,
waarbij van het complete signaal twee zij banden worden uitgezonden;
bij andere wordt een zijband gedeeltelijk onderdrukt. Uit een oogpunt
van economie past men in de meeste ontvangers één-zijbandontvangst
toe. De benodigde bandbreedte wordt dan geringer, wat, zoals later
zal worden uiteengezet, neerkomt op een grotere versterking per trap,
zodat voor een bepaalde totale versterking meestal een buis kan
worden uitgespaard.
In het ideale geval ziet het spectrum van een met één zijband
gemoduleerde zender er uit als in fig, 5 aangegeven. Bij de modulatie
ontstaan steeds de beide zijbanden. Men is dus genoodzaakt om uit
het normale gemoduleerde signaal een der zijbanden met behulp van
filters te verwijderen, Practisch kan dit nooit met een oneindig grote
flanksteilheid geschieden, maar bv. volgens de kromme van fig. 6.
Voor de lage modulatiefrequenties, waarvan de zijbanden dicht bij de
draaggolf liggen, treden twee zijbanden op; van de hogere modulatie
frequenties is een der zijbanden tot een verwaarloosbaar klein bedrag
verzwakt. Voert men nu een dergelijk signaal toe aan een ontvanger,
geschikt voor de ontvangst van een signaal met twee zijbanden, dan
verschijnen na detectie de lage frequenties met een tweemaal zo grote
amplitude als de hoge, terwijl er tevens een overgangsgebied is, waarbij
de amplitude ergens tussen beide waarden in ligt. De totale ontvangerkarakteristiek ziet er dus uit als in fig. 7 aangegeven, hetgeen voor een
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goede weergave ongewenst is. Dezelfde redenering kan men toepassen
voor het geval, dat de zender twee zij banden uitzendt en in de ontvanger
slechts één zij band wordt doorgelaten. Ook dan is het onmogelijk, de
ongebruikte zij band met een oneindig grote flanksteilheid te onder
drukken.
Voor deze moeilijkheid is de volgende oplossing gevonden. Bij
zenders met één-zijbandmodulatie geeft men nog een gedeelte van het
spectrum van de ongebruikte zij band door (fig, 8a). De totale
selectiviteitskromme van de ontvanger geeft men de gedaante van
fig. 8b. De draaggolf valt op die frequentie, waarvoor de amplitude
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Fig. 7. Amplitudekarakteristiek, zoals
na detectie van een signaal volgens
fig. 6 ontstaat.

t!!;
:
b

Fig. 8. a. amplitudekarakteristiek van
een televisiezender, b. amplitudekarak
teristiek van een televisie-ontvanger.
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juist een factor 2 is gevallen. Voor de lage frequenties heeft men dan
twee-zijbandontvangst, echter met de halve amplitude; voor de hoge
frequenties één-zijbandontvangst op volle amplitude. Deze methode
wordt eveneens toegepast, als men voor een zendsysteem met twee
zijbanden een ontvanger voor één-zijbandontvangst ontwerpt.
Behalve de beeldontvanger moet in een televisie-ontvanger ook een
geluidsontvanger aanwezig zijn. In de eerste trappen kunnen zowel
beeld als geluid gezamenlijk worden versterkt. De geluidsdraaggolf
bevindt zich steeds in de buurt van het beeldkanaal. Het scheiden van
de geluids- en beeldfrequenties dient te geschieden op een plaats in
de ontvanger, waar de signalen nog niet zo groot zijn geworden, dat
ze kruismodulatie kunnen veroorzaken. Dit scheiden geschiedt met
filters, die spanningen met de geluidsfrequenties in het beeldkanaal
onderdrukken.
De ontvangers kan men verdelen in twee hoofdgroepen en wel:
1. directe ontvangers (Eng.: straight set), waarbij zowel het beeldals het geluidskanaal tot aan de detector op hun oorspronkelijke
frequenties worden versterkt;
2. de super, waarbij op soortgelijke wijze als bij omroepontvangers
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frequentietransformatie wordt toegepast. Ook treft men wel een
combinatie van deze typen aan, bv. voor het beeldkanaal een directe
ontvanger en voor het geluid een super.
Fig. 9 geeft het blokschema van een televisie-ontvanger. De signalen,
die men uit de detector verkrijgt, zijn meestal te klein om deze recht
streeks aan de kathodestraalbuis toe te voeren. Men past dus na de
detector nog een trap versterking toe. Analoog aan een laagfrequentversterker in een omroepontvanger spreekt men hier van een video(frequent)versterker. Het complete videosignaal, dat hieruit wordt
verkregen, gaat, behalve naar de stuurelectrode van de kathode-
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Fig. 9. Blokschema van een televisie-ontvanger: 1. gemeenschappelijke hoogfrequentversterker; 2. hoogfrequentversterker voor het videosignaal; 3. videodetector; 4. laagfrequentversterker voor het videosignaal; 5. scheidingstrap
voor afscheiding van het complete synchronisatiesignaal; 6. scheiding van de
lijnsynchronisatiesignalen en de rastersynchronisatiesignalen; 7. generator voor
de raster-zaagtandspanning; 8. generator voor de lijn-zaagtandspanning; 9. ka
thodestraalbuis; 10. hoogfrequentversterker voor het geluidsignaal; n. detector
voor het geluidsignaal; 12. laagfrequentversterker; 13. luidspreker.
straalbuis, ook naar een scheidingstrap, waaruit het complete synchro
nisatiesignaal te voorschijn komt. Dit signaal synchroniseert zonder
meer de lijntijdbasis. De opgewekte zaagtandspanning met de lijn
frequentie wordt in het geval van magnetische afbuiging versterkt tot
een zaagtandvormige stroom door de afbuigspoelen. Uit het complete
synchronisatiesignaal wordt het rastersynchronisatiesignaal afgezon
derd, dat op zijn beurt de rastertydbasis synchroniseert. Evenals voor
de lij nafbuiging stuurt men door de rasterafbuigspoelen de benodigde
zaagtandstroom.
Voor de voeding van een televisie-ontvanger is in de eerste plaats
een voedingsapparaat nodig, dat de benodigde gloei- en anodespanningen voor alle buizen levert. Verder is een zeer hoge spanning nodig
voor de tweede anode van de kathodestraalbuis. Bij magnetische
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Fig. ii. Direct-zichtontvanger.
afbuiging is het mogelijk, deze hoogspanning uit de tijdbasisschakeling
te betrekken.
Er zijn twee manieren, waarop men het televisiebeeld kan waar
nemen; zo ontstaat een verdeling in
1. projectie-ontvangers, waarbij het beeld op het scherm van de
kathodestraalbuis met behulp van een optisch systeem wordt gepro
jecteerd op een ander scherm, meestal van grotere afmetingen (fig. io).
2. direct-zichtontvangers, waarbij het op het scherm van de kathode
straalbuis geproduceerde beeld direct wordt waargenomen (fig. n);
In hfdst. V wordt de ontvanger in bijzonderheden beschreven.

III. HET OPWEKKEN, BUNDELEN
EN AFBUIGEN
VAN EEN ELECTRONENSTRAAL

L Inleiding
In het voorgaande overzicht is gebleken, dat voor aftasting in de
opneem- - en weergeefbuizen gebruik wordt gemaakt van een electronenstraal. Dit is een stroom van vrije electronen in een luchtledige ruimte.
Om kleine details in het beeld nog behoorlijk te kunnen weergeven
is het noodzakelijk, dat de bundel ter plaatse, waar het beeld wordt
ontleed resp. gevormd, een uiterst kleine diameter heeft. Verder moet
de bundel zodanig worden afgebogen, dat er een lijnenraster ontstaat.
Het vrij maken van electronen kan op zeer veel manieren geschieden.
In de televisietechniek spelen de volgende een belangrijke rol:
i. thermische emissie; 2. secundaire emissie; 3. foto-emissie.
De eerste twee methoden zijn voldoende bekend uit de toepassingen
bij radiobuizen. Op foto-emissie zal wat uitvoeriger worden ingegaan
(zie ook Deel 2, hfdst. IV.M.n).
Foto-emissie is een gevolg van het foto-electrisch effect, door Hertz
in 1887 ontdekt. Hij vond nl., dat een vonk tussen twee geladen bollen
gemakkelijker oversloeg, als de negatieve bol met ultraviolet licht werd
bestraald. Klaarblijkelijk veranderde door de bestraling het geleidingsvermogen in de ruimte om de bestraalde bol. Later is dit effect nader
bestudeerd door Hallwachs; het resultaat hiervan was het inzicht, dat
het foto-electrische effect sterk afhankelijk is van de chemische samen
stelling en de physische toestand van het bestraalde lichaam. Verder
veronderstelde Hallwachs, dat de toename van het geleidingsvermogen
een gevolg is van het vrijkomen van electrische deeltjes. De juistheid
van deze onderstelling is in 1897 door Thomson aangetoond; hij bewees,
dat de vrijgemaakte deeltjes electronen zijn. De theorie van Einstein
tenslotte gaf de volledige verklaring. Volgens deze theorie is de energie
in electromagnetische straling aanwezig in de vorm van afzonderlijke
zeer kleine hoeveelheden, zg. quanta. Wanneer een dergelijk energiequantum in de stof binnendringt, kan dit de energie van een electron
verhogen en wel zodanig, dat het electron vrij komt. Onder normale
omstandigheden keert het electron onmiddellijk terug, maar wanneer
er een positief geladen lichaam in de buurt is, zal het electron zich
naar dit geladen lichaam begeven.
Indien geen andere geladen deeltjes in de buurt zijn, is het aantal
electronen, dat uittreedt, evenredig met de hoeveelheid opvallend licht.
Bij aanwezigheid van gasionen is dit niet het geval. Voor de meeste
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toepassingen moeten beide electroden dus in vacuum worden opgesteld.
De foto-emissie verloopt nagenoeg traagheidsloos; het rendement is
echter zeer laag.
2. Het bewegend electron onder invloed van electrische
en magnetische velden
a. Een electrisch veld evenwijdig aan de bewegingsrichting
Neem eens aan, dat een electron met een te verwaarlozen aanvangssnelheid uit een kathode-oppervlak k is uitgetreden (fig. i). We
noemen de lading van een electron e, zijn massa m, zijn snelheid v,
de spanning tussen anode en kathode Ka, de afstand tussen anode en
kathode d en de electrische veldsterkte F.
De kracht, op het electron uitgeoefend,
bedraagt
(i)
K = eF ............
De veldsterkte F is gegeven door
Va

F—

(2)

d ‘

Het electron ondervindt dus een kracht
d

*
Fig. i. Een electron in een
electrisch veld tussen twee
evenwijdige vlakke platen.

d

’

(3)

Bij het afleggen van de weg van kathode naar
anode is door deze kracht een arbeid verricht
A =Kd = eVl
(4)
Ten gevolge hiervan is de kinetische energie van het electron toe
genomen van nul tot 1/2 mv2, dus is
e Va = V, m v2,
(5)
waaruit voor de snelheid volgt
(6)

Hierin is e/m een constante, die men de specifieke lading van het
electron noemt. Deze is gelijk aan 1,77 X io11 C/kg. Dit ingevuld levert
(7)
v = 5/95 X iq5 V ^a m/sec
Hieruit volgt, dat de snelheid evenredig is met de wortel uit de span
ning. Bij het doorlopen van een potentiaalverschil van 1 volt verkrijgt
het electron volgens (7) een snelheidsvariatie van 595 km/sec. Was de
aanvangssnelheid nul, dan spreekt men van een éénvolts-electron.
Door de spanning steeds hoger te kiezen stijgt ook de snelheid van
het electron tot een zeer hoge waarde. De snelheid van een lichaam,
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dus ook van een electron, kan niet boven de lichtsnelheid (3 X io8 m/sec)
uit komen. De snelheid van het electron kan dus niet maar willekeurig
toenemen. Dit volgt uit de relativiteitstheorie, die leert, dat bij grote
snelheden van een lichaam de massa toeneemt. Voor grote snelheden
moet dus voor dit effect een correctie in bovenstaande formules worden
aangebracht. Voor spanningen tot 25 kV, waarbij het electron een
snelheid krijgt, die gelijk is aan 1/3 van de lichtsnelheid, is bovenstaande
formule evenwel nog practisch bruikbaar.
6. Een electrisch veld loodrecht op de bewegingsrichting
Een electrisch veld loodrecht op de bewegingsrichting komt o.a.
voor bij electrische afbuiging in kathodestraalbuizen (zie Deel 2,
hfdst. IV.M.10). Onderstel, dat in fig. 2 een electron met een snel
heid v van links komt. Bij A komt het in de ruimte tussen twee vlakke
condensatorplaten. In onderstaan
de beschouwing wordt uitgegaan
van de onderstelling, dat het veld
I
tussen de platen homogeen is; er
I
wordt dus afgezien van randeffecten. In deze ruimte en met de in de
figuur aangeduide spanningsrich/
ting ondervindt het electron een
kracht naar boven.
Volgens form. (3) is deze kracht

r

d *
De versnelling a kan worden
gevonden uit K = m a, dus
eVa
(8)
dm

Fig. 2. De baan van een electron in een
electrisch veld loodrecht op de bewe
gingsrichting. De baan van het uit
tredende electron is alsof de oorspron
kelijke bewegingsrichting tot in het
midden van het electrische veld gehand
haafd blijft, en het electron vanaf dit
midden onder de uittredingshoek a
verder gaat.

In de richting loodrecht op het
electrische veld ondervindt het elec
tron geen versnelling. De toestand, waarin het electron zich bevindt, doet
denken aan een in horizontale richting weggeworpen steen, waarop
tijdens de beweging alleen de zwaartekracht in verticale richting
werkzaam is. Zoals bekend is de baan een parabool (zie Deel 1,
hfdst. VI).
Wordt het punt A als nulpunt van het coördinatenstelsel gekozen,
dan kan de bewegingsvergelijking worden gevonden uit
x = v t;

y = V2 a t2 = 1/2

e Va x2
dm v2 '
(dit is de vergelijking van een parabool).

Eliminatie van t levert

3

t2.

(9)
(10)
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De afbuiging bij het verlaten van het veld is
eVn i2
(ii)
dm v2 *
Zodra het electron het veld verlaat en dus wederom in een veldvrije
ruimte komt, zal het volgens de raaklijn aan de parabool verder bewegen.
dy
, waarvoor
De richting van deze raaklijn is gegeven door tg a
dx
uit (io) volgt:
e Va x
tg a =
dm v2'
Aan het einde van het veld is de hoek a tussen deze raaklijn en de
x-as gegeven door
e Va l = y\
(12)
tg a
dm v2
Hieruit volgt
(13)
yi = Va 1 tg «
Dit komt hierop neer, dat het voor de beweging buiten de deflectieplaten is, alsof de oorspronkelijke horizontale beweging tot in het
midden van het veld gehandhaafd blijft, en vanaf dit midden het
electron rechtlijnig onder een hoek a verder gaat (fig. 2).
yy = 1k

v2r

c. Een electrisch veld tussen twee evenwijdige platen onder een hoek
met de bewegingsrichting
In fig. 3 zijn A en B twee veldvrije ruimten; de potentiaal in ruimte A
bedraagt Vx volt, die van ruimte B V2 volt en wel is V2 groter dan Vv
Beide ruimten zijn afgesloten met
draadroosters. Tussen deze roos
ters is dus een electrisch veld aan
wezig, loodrecht op de vlakken van
de roosters. Neem verder aan, dat
ergens links een kathode aanwezig
is met de potentiaal nul, waaruit
electronen zonder aanvangssnelheid worden vrijgemaakt. Deze
electronen bewegen zich naar
rechts en treden de ruimte A
Fig. 3. Twee veldvrije ruimten A en B binnen met een snelheid, die ge
met verschillende potentialen Vl en V2, geven is door
waardoor zich een electron beweegt.
v1 = 5>95 X 105 v7 Vx m/sec
[zie form. (7)]. De overgang van
de ruimte A naar de ruimte B geschiedt via de draadroosters, waarvan
de normaal een hoek ax maakt met de bewegingsrichting der electronen.
De snelheid v1 kan worden ontbonden in een component in de richting
loodrecht op het vlak van het rooster, dus in de richting van het
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veld, en een component in de richting van het vlak van het rooster.
De grootte van deze componenten is resp. v1 cos ax en i>j sin 04.
De snelheidscomponent loodrecht op het veld blijft ongewijzigd,
omdat er in deze richting geen kracht op het electron werkt. De

= v2 sin cLz

Fig. 4. Constructie van de hoek cc-, van fig. 3.
Vi
Vo

fuS* 5* Gang der lichtstralen
bij overgang van een medium
met een brekingsindex nx naar
een medium met een bresin «t
kingsindex n2. —^ = sin
ni
(wet van Snellius).

component in de richting van het veld wordt gewijzigd, wegens het
spanningsverschil V2 — Vv
De snelheidscomponent in de ruimte B in de richting van het veld
vindt men uit
v2 cos a2 = v cos 04 + a t.
Daar nu v2 cos a2 > v1 cos oq en v2 sin a2 = vl sin a.v vindt men,
door deling, tg a2 < ;:g ax en is dus a2 < ax; zie fig. 4. Dit betekent,
dat de baan van het electron tussen de draadroosters is afgebogen en,
daar V2 > Vv in een richting naar de normaal op de aequipotentiaalvlakken (d.i. de richting van het veld) toe.
Uit het bovenstaande volgt:
v2 _ sin 04
(14)
v1 ~ sin a2.........................................
Volgens (5) is 1/2 mvL2 = e V1 en 1/2 m v22 = e V2. Hieruit volgt
v2

(15)

Vl

Uit (14) en (15) volgt

sin oq
sin a2

i

V2
Vi'

(16)

Deze uitomst is bijzonder interessant vanwege de overeenkomst met
de wet van Snellius uit de optica. Deze luidt als volgt (fig. 5).
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Valt een lichtstraal uit een medium met brekingsindex nx in een ander
medium met brekingsindex n2, dan treedt aan het grensvlak een
breking op en wel zodanig, dat
n2 _ sin ocj
(17)
nx
sin a2
Deze overeenkomst vormt de grondslag voor de electronenoptica en
het zal blijken, dat het mogelijk is, evenals voor lichtstralen lenzen
te ontwerpen, waarin de electronenstralen worden gebundeld.
d. Een magnetisch veld loodrecht op de bewegingsrichting
Uit de theoretische electriciteitsleer is bekend, dat een electrische
stroom in een magnetisch veld een kracht ondervindt (de zg. Lorentzkracht). Daar een electronenstraal een transport is van vrije electronen, dus een electrische stroom, zal ook een electronenstraal in een
magnetisch veld een afbuigende kracht ondervinden.
Maakt de stroomrichting een
hoek
oc met de richting van het
1
magneetveld (fig. 6), dan zal een
kracht optreden gelijk aan
K= p0HIls'm</.. .. (18)
23*
Deze kracht staat loodrecht op het
vlak door de richting van het veld
Fig. 6. Een electrische stroom on en de richting van de stroom, in
dervindt in een magneetveld H
dit geval dus loodrecht op het vlak
een kracht (de Lorentz-kracht).
van tekening. De richting kan be
paald worden met behulp van de
kurketrekkerregel: Draai de richting van de stroom in de richting van
het veld over een hoek kleiner dan 1800. Deze draairichting en de
richting van de kracht behoren bij elkaar als de beweging van een
rechtse schroef (kurketrekker). De kracht wijst dus in het geval van
fig. 6 naar beneden.
Noemt men het aantal vrije electronen per meter draadlengte N,
dan is de stroomsterkte
I = N e v,
(19)
waarin e de lading en v de snelheid van het electron voorstelt. De
kracht K1 per meter draadlengte vindt men door in (18) / = 1 te
stellen, dus
(20)
Kx = p0 H I sin a =
H N e v sin a .
Stelt men tenslotte a = go° en N = 1, dan vindt men de kracht Kz
op een electron uitgeoefend, dat zich met een snelheid v beweegt in
een richting, loodrecht op de krachtlijnen. Deze kracht is
Ke = p0 H e v .

(21)
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Ten gevolge van deze kracht beschrijft het electron een baan, waarvan
het volgende valt op te merken. De bewegingsrichting is steeds lood
recht op de krachtlijnen; de kracht Ke is constant en steeds loodrecht op
de bewegingsrichting. Uit de bewegingsleer (zie Deel i, hfdst. VI) volgt,
dat de baan cirkelvormig is. De kracht K<>, die het electron in zijn baan
houdt, komt overeen met de centripetale kracht. De grootte hiervan
bedraagt ——, waarbij r de straal van de cirkelvormige baan is.
Uit (21) volgt nu
m v2
—j— = ,u0Hev...................

(22)

Dit geeft voor de straal van de cirkelvormige baan
mv
r~ /-t0eH'

(23)

:

v3l

■

• • •_

Fig. 7. Cirkelvormige baan van een
electron in een homogeen magneet
veld, dat gericht is loodrecht op de
baan van het electron.

Fig. 8. Baan van een electron in
een homogeen magneetveld met de
breedte L

In fig. 7 is deze baan ruimtelijk voorgesteld. Het magneetveld loopt
in de z-richting (naar achteren), de aanvangssnelheid v in de x-richting.
De cirkelbaan ligt dan in het xy-vlak. Uit de figuur volgt voor een
verplaatsing, waarvoor x < r,
x
X
x
sin <p = —; cos 9?
<a4)
; tg<p = r cos 9?
De uitwijking in de j;-richting is
y = r — r cos 9;

ri

(25)

Als l de breedte van het magneetveld voorstelt (fig. 8) en we onder
stellen, dat l zo klein is, dat de afbuigingshoek (p van de electronenstraal aan het eind van het veld klein is, dan volgt uit (24) en (25):
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y\ = r (i — cos 9?)

r i-

Daar voor een kleine hoek sin (p

Z2

Z2

z .

— sin (p.
2 r2
2r
2
tg (p, is met goede benadering
^r

(26)
yi = Va l tg 9,
evenals bij afbuiging door een electrisch veld [zie verg. (13)]. De
hier gebruikte benadering komt dus neer op het benaderen van de
cirkelvormige baan in het magneetveld door een parabool.
Door in (24) x gelijk te stellen aan Z en voor r de waarde volgens (23)
te substitueren, vindt men
x
sin 93 = —
mv
Voor kleine waarden van 93 is sin 9? ^ tg 93, zodat in practische gevallen
met goede benadering
H^eHl
(27)
tg 9 = m v
In fig. 8 is in het xy-vlak, dat hier het vlak van tekening is, deze
beweging getekend. Het magneetveld wijst loodrecht op dit vlak naar
voren. Het is dus buiten het magneetveld alsof het electron zijn
oorspronkelijke bewegingsrichting tot midden in het magneetveld heeft
behouden en dan plotseling onder een hoek 93 verder beweegt. Daar
form. (26) overeenkomt met form. (13) is er dus grote overeenkomst
tussen electrische en magnetische afbuiging.
Het boven beschreven geval vindt toepassing bij magnetische
afbuiging bij kathodestraalbuizen; het eindresultaat is geheel analoog
aan dat voor electrische afbuiging.
♦

♦

e. Een magnetisch veld onder een kleine hoek met de bewegingsrichting
Uit het voorgaande geval volgt, dat de bewegingsrichting van een
electron, dat zich beweegt in de richting van de magnetische kracht
lijnen, geen wijziging zal ondergaan. Bij enig richtingsverschil kan de
beweging worden ontbonden in een beweging in de krachtlijnen
richting en in een loodrecht er op. Laatstgenoemde geeft aanleiding
tot een cirkelvormige beweging met straal r. Maakt de snelheidsvector
een hoek a met de krachtlijnen, dan is de component in de richting
van de krachtlijnen
v\ = v cos a
en in de richting loodrecht op de richting van de krachtlijnen
va = v sin a.
Voor de straal r van de cirkel vindt men nu
mv
— mVd_______
(28)
sin a.
pLQeH ~ /.i0eH
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In de richting van de krachtlijnen blijft de snelheid onveranderd,
zodat het resultaat een schroefvormige beweging is om een cilinder
met straal r, waarvan de as evenwijdig aan de krachtlijnen loopt.
Wanneer uit een punt P, bv. van
een kathode-oppervlak, dat zich in
een homogeen magnetisch veld be
vindt, een aantal electronen uittreedt,
allen onder verschillende hoeken met
de veldrichting, zullen al deze elec
tronen schroeflijnen beschrijven, ge
legen op cilinders, waarvan de stra
len verschillend zijn. Al deze cilin Fig. 9. Projectie van de banen van
ders hebben echter de beschrijvende electronen, die in verschillende rich
lijn door P gemeenschappelijk. Dit tingen het punt P verlaten en onder
invloed van een homogeen magneet
wordt verduidelijkt in fig. 9, die een veld schroefvormige banen be
projectie der banen voorstelt op een schrijven, op een vlak, loodrecht
op de krachtlijnen.
vlak loodrecht op de krachtlijnen
richting.
De tijd r, benodigd voor een complete omwenteling op de cilinder2 nr
mantel, is r = ^
. Daar va = —is dus
i>d
m
_

7~

271771

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

(29)

Deze tijd is dus onafhankelijk van r en van a en derhalve voor alle
electronen gelijk. In een tijd r is de afgelegde weg in de richting
van het veld
27im
l — r v\ =
v cos a.
(3°)
/.i0eH
Voor kleine waarden van a is cos a bij benadering gelijk aan één.
Men komt zo tot de belangrijke conclusie: treden uit een punt P
electronen uit, alle met dezelfde snelheid, doch onder verschillende
kleine hoeken met de krachtlijnen van een homogeen magneetveld,
dan is de axiale snelheid voor alle electronen gelijk; ook zijn de
omlooptijden gelijk, zodat alle zich weer in een punt P' verzamelen.
Door de sterkte van het magneetveld regelbaar te maken heeft men
de ligging van het punt P' in de hand. Dit is een methode van
magnetische focussering, die in sommige opneembuizen wordt toegepast.
ƒ. Enige combinaties van hiervoor behandelde gevallen
We beschouwen nu een homogeen magneetveld, waarvan de kracht
lijnen in de z-richting lopen (fig. 10). Beweegt een electron zich
in deze richting, dan zal het zijn weg ongestoord vervolgen, daar er
geen enkele kracht op werkt. Neem nu aan, dat bovendien ergens een
homogeen magneetveld in de ^-richting werkzaam is. Het is duidelijk,
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dat er een kracht op het electron gaat werken, zodra het dit veld
bereikt. Immers men kan beide velden vectorisch samenstellen tot een
resulterend veld HT. Het geval is nu analoog aan het vorige geworden.

Fig. io. Een magneetveld Hz en een magneetveld
Hy geven een resulterend magneetveld Hr .
Evenals daar aangegeven, kan ook hier de snelheid van het electron
ontbonden worden in een snelheid in de richting van Hr, v\ = v cos a,
en een component loodrecht op Hn v<i = v sin a. Het resultaat is
weer een schroefvormige beweging van het electron op een cilinder
met de as in de richting van Hr.
Men maakt hiervan wel eens gebruik om op deze manier een afbuigmethode te verkrijgen. Hierbij moet echter aan enige voorwaarden
worden voldaan. Het doel is om door variatie van Hy de af buigingshoek
te wijzigen; m.a.w. het electron moet na het verlaten van het afbuigveld Hy in de richting van Hr verder gaan. Dit zal alleen het geval
zijn, als de straal van de cilinder, waarom het electron de schroef
vormige beweging uitvoert, zeer klein is. In dat geval kan met zeer
goede benadering gezegd worden, dat het electron de vector Hr volgt.
Nu is voor de straal r van de cilinder afgeleid:
r

mv
MoeH sin a.

[Zie formule (28).]

Hierin zijn e/m en Mo constanten. Er moet dus voor worden gezorgd,
dat: 1. v klein is; 2. H groot is; 3. a klein is.
Voor normale kathodestraalbuizen is de eerste voorwaarde een groot
bezwaar, immers de snelheid der electronen is bepalend voor de
helderheid van het scherm ter plaatse van het treffen van de straal.
Verschillende opneembuizen werken echter, zoals in hfdst. IV zal
blijken, met geringe electronensnelheid; om deze reden wordt in
dergelijke gevallen deze afbuigmethode wel toegepast.
Tenslotte bespreken we nog de beweging van een electron in een
magneetveld, waarvan de krachtlijnen evenwijdig lopen aan de be
wegingsrichting, terwijl ergens een electrisch veld aanwezig is, waarvan
de krachtlijnen loodrecht staan op deze bewegingsrichting. Het zal
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blijken, dat ons voorstellingsvermogen te kort schiet om te voorspellen,
wat voor een baan hier ontstaat. Eerst zullen hiervoor de bewegings
vergelijkingen worden afgeleid. Om hieruit de vergelijking voor de
baan af te leiden is een kennis van
de theorie der differentiaalvergelij
+y
kingen noodzakelijk. Er zal hier
worden volstaan met het geven
Ky = eF
van het resultaat en een discussie
hiervan.
Neem aan, dat, zoals in fig. n,
.' + Z
het nulpunt van het coördinaten
Fy
vy
stelsel samenvalt met het punt,
waar het electron het naar be
neden gerichte electrisch veld be
+x
Kx(Vy)
reikt. Zolang het electron zich in
het magnetisch veld alleen beweegt
Ky(vx)
is de baan van het electron een
rechte lijn, evenwijdig aan de mag
netische krachtlijnen Hz. Zodra het
electron in het electrisch veld
aankomt, ondervindt het een
Fig. 11. Een magnetisch veld Hz inde
kracht ten gevolge van dit veld. z-richting
en een electrisch veld Fy in
Deze kracht heeft een waarde e F de ^-richting. Het magnetische veld
en is in de figuur omhoog ge is in de gehele ruimte aanwezig; het
richt (de lading van het electron electrische veld alleen in het gebied,
waar z positief is.
is negatief). Het gevolg van deze
kracht op het electron is, dat het
een snelheidscomponent vy in verticale richting verkrijgt, dus lood
recht op het magneetveld. Ten gevolge hiervan treedt een Lorentzkracht Kx op, die gericht is volgens de positieve x-as. Het electron
zal nu een snelheidscomponent vx in de x-richting krijgen. Deze com
ponent vx veroorzaakt weer een Lorentz-kracht Ky in de negatieve
j^-richting.
Ziet men eerst af van de eenparige beweging in de z-richting, die
niet wordt beïnvloed door het electrische of het magnetische veld,
dan vindt men als bewegingsvergelijking in het xy-vlak:
Ky = e F — /t0 e Hzvx = m ay;
Kx =
6 Hz Vy = 772 CLX.
Hieruit kan worden afgeleid voor de beweging in het xy-vlak:
y = R (1 — cos (p)'t
x = R {(p — sin cp);
waarin

R=

772 F

Fo2eHz*'

Deze vergelijkingen zijn die van een cycloïde. Dit is de baan van een
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punt van een cirkelomtrek, als deze cirkel over een rechte lijn rolt
(zie fig. 12), Dit resultaat is wel zeer onverwacht.
Voor de snelheid van het middelpunt vindt men:
F
VM =
Po Hz
Indien zowel F als Hz constant zijn, beweegt het middelpunt zich
met constante snelheid evenwijdig aan de x-as.
De beweging is echter nog gecompliceerder. Er is tot nu toe afgezien
van de eenparige beweging in de z-richting. Het electron beschrijft
dus een baan, waarvan de projectie op het xy-vlak een cycloïde is.
p
•M
A

B
C

D

Q

E

Fig. 12. Cycloïde, d.i. de baan, die het punt P op de omtrek van de cirkel M
beschrijft, als deze cirkel rolt over de lijn AB. CD = DE = de omtrek van de
cirkel; het gedeelte PQ van de cirkelomtrek is gelijk aan CQ.
-s- Y

*
y

y
y
y

/

y

+x

Fig. 13. Baan van een electron onder invloed van een magnetisch en een
electrisch veld. De projectie van de baan b op het xy-vlak is de cycloïde a.
Het heeft bovendien een constante snelheidscomponent in de zrichting. De baan is in fig. 13 geschetst. Deze is een combinatie van
een rotatie en een afbuiging. Deze afbuiging verloopt loodrecht op de
electrische krachtlijnen; dus als het electrische veld afkomstig is van
een stel afbuigplaten, is de beweging evenwijdig aan deze platen.
De straal van de roterende beweging zal kleiner zijn als Hz groter is.
De baan van het electron is zodanig, dat na iedere volledige om
wenteling van de rollende cilinder (fig. 13) de snelheid in de x- en
y -richting juist nul is. Zou daar ter plaatse het afbuigende veld ophouden,
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dan zou het electron in de z-richting verder gaan. Het aantal om
wentelingen per lengte-eenheid wordt bepaald door de sterkte van Hz.
Men past deze beweging toe in enkele opneembuizen, in magnetrons,
electronenvermenigvuldigers en in het cyclotron.
3. Electronen-optica
Een van de problemen, waarvoor men zich bij het ontwerpen van
kathodestraalbuizen gesteld ziet, is te zorgen, dat ter plaatse van het
scherm de electronenstraal een uiterst kleine diameter heeft, zodat de
ontstane lichtvlek zeer geringe afmetingen heeft.
Vi

*1

*2

Fig. 14. Electrische lens. De spanning V2 van de cilinder A2
is hoger dan de spanning V, van de cilinder Ax: a. kracht
lijnen; b. aequipotentiaalvlakken; c. baan van een electron.
Met een lens kunnen lichtstralen practisch in een punt worden samen
gebundeld (zie Deel 1, hfdst. VIII; denk aan een brandglas). Nu is onder
2.c aangetoond, dat het electron bij overgang van een lage naar een
hogere potentiaal een baan beschrijft, overeenkomend met die, welke
een lichtstraal doorloopt, wanneer het licht van een bepaald medium
in een ander medium overgaat, terwijl de brekingsindex van dit laatste
verschilt van die van het eerste. Het moet dus mogelijk zijn, door
middel van veldverdelingen in de ruimte de electronen van een
divergerende bundel weer in één punt samen te brengen. Men spreekt
dan van een „electrische lens", waarvan twee typen besproken zullen
worden en wel de electrische en de magnetische lens (zie ook Deel 2,
hfdst. IV.M.10 en Deel 7a, hfdst. II). Denk eens twee cilinders achter
elkaar opgesteld, zodanig, dat beide assen samenvallen met die
van een divergerende electronenstraal (fig. 14). Op beide cilinders
worden spanningen aangesloten en wel zodanig, dat de spanning V2
van de rechter cilinder A2 hoger is dan de spanning V1 van de linker
cilinder Av
De electrische krachtlijnen zijn door de lijnen a aangegeven. De
lijnen b verbinden punten van gelijke potentiaal. Dit zijn dus door
sneden door de aequipotentiaalvlakken, die loodrecht op de kracht
lijnen staan. Om nu de lenswerking duidelijk te maken zal de baan
van een electron worden beschouwd, dat in het punt P onder een
hoek met de as intreedt. Daar de figuur rotatiesymmetrisch is, geldt
de redenering in principe voor alle electronen, die onder een hoek
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met de as het punt P verlaten, dus voor een divergerende bundel.
Beweegt het electron zich naar rechts, dan komt het tijdens zijn
beweging steeds in een ruimte met hogere potentiaal. Dit geldt voor
de linker helft van de lens. Dit heeft tot gevolg, dat de baan van het
electron hier wordt afgebogen in de richting van de krachtlijnen, dus
naar de as toe.
In de rechter helft van de lens verwijderen de krachtlijnen zich weer
van de as. Hier zou dus het omgekeerde geschieden en het electron
zich dus weer van de as af bewegen. Men moet echter bedenken, dat
hier de snelheid groter is dan in de linker helft en daar de afbuiging
omgekeerd evenredig is met de snelheid van het electron wint de
convergerende werking in de linkerhelft het van de divergerende
werking in de rechter helft. Het resultaat is een convergerende
electronenbundel. Het treftpunt Q met de as kan worden ingesteld
door variatie van de spanning van de rechter cilinder.
Een geheel andere vorm van electrische lens verkrijgt men door
een plaatje, voorzien van een kleine
opening, te plaatsen tussen de pla
ten van een condensator (fig. 15).
Verbindt men de condensatorplaten met een spanningsbron,
o
b
dan ontstaat een lens door het
plaatje met de opening met een van
de eindplaten door te verbinden.
v
Brengt men het middelste plaatje
Fig. 15. Electrische lens, gevormd door op de hoogste potentiaal, dan
twee evenwijdige platen met er tussen ontstaat een divergerende lens
een plaat met een kleine opening. De (fig. 15a). Verbindt men het echter
getrokken lijnen zijn doorsneden door
met de
aequipotentiaalvlakken; de stippellijnen met de condensatorplaat
.
zijn krachtlijnen: a. divergerende lens. laagste potentiaal, dan ontstaat een
b. convergerende lens.
convergerende lens (fig. 15b).
Stelt in het laatste geval de linker
plaat een kathode voor, waaruit electronen zonder aanvangssnelheid uit
treden, dan zullen zij volgens de getekende veldverdeling nooit door
het gaatje in de rechterhelft kunnen komen. Door de middelste plaat
iets positief te maken zal het veld in de linkerhelft een versnellende
kracht op het electron uitoefenen. Achter het diaphragma, ergens
tussen dit plaatje en de rechter condensatorplaat, ontstaat dus als het
ware een zeer kleine afbeelding van de kathode. Deze kan worden
beschouwd als een soort virtuele kathode van zeer kleine afmetingen,
waarvan een electronenstraal uitgaat. In kathodestraalbuizen wordt
deze virtuele kathode, bundelknoop genaamd (Eng.: „cross over") op
het scherm afgebeeld en het is duidelijk, dat het eenvoudiger is, van
deze virtuele kathode met kleine diameter een scherpe afbeelding op
het scherm te maken dan van het veel grotere kathode-oppervlak
(fig. 16).
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Van de magnetische lenzen is reeds de focusserende werking van
een lang axiaal magneetveld beschouwd (zie onder 2,d en é). Men
kan hiermee echter geen vergroting bereiken, in tegenstelling met
een kort magneetveld, waarmee bv. in electronenmicroscopen zeer
sterke vergrotingen kunnen worden bereikt. De convergerende werking,
die dergelijke velden geschikt maakt voor. focusseerdoeleinden, wordt
aan de hand van fig. 17 besproken.
Volgens deze figuur is de radiale component van het magnetische
veld in de linkerhelft van de lens naar de as toe gericht. Neem nu

emitterend
oppervlak

afbeelding

kleinste

bundeldlameter
(virtuele kathode)

Fig. 16. Afbeelding van een emitterend oppervlak met
behulp van een virtuele kathode.

■

■■

Fig. 17. Magnetische lens, gevormd door een kort,
inhomogeen magneetveld. S. doorsnede door de spoel.
aan, dat vanuit P een electron met een zekere snelheid onder een hoek
9?! in het veld aankomt. Deze snelheid kan worden ontbonden in een
component in de richting van de as en een er loodrecht op. De axiale
component van het veld veroorzaakt een Lorentz-kracht op het electron,
loodrecht op het vlak van tekening naar voren gericht. Ten gevolge
van deze kracht krijgt het electron in deze richting een snelheids component. Dit heeft weer een kracht op het electron tén gevolge,
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in het vlak van tekening in de richting van de as. Deze toestand blijft
bestaan tot het electron het midden van de lens heeft bereikt. In de
rechter helft verandert de versnelling loodrecht op het vlak van
tekening in een vertraging in die richting. Hierdoor neemt ook de
radiale kracht af, die ten gevolge van de symmetrie juist nul is als
het electron het veld verlaat. Vervolgens gaat het electron in rechte
lijn verder, om tenslotte in P' de as te bereiken. Het gevolg van de
snelheid loodrecht op het vlak van tekening is een draaiing over een
hoek a in een vlak loodrecht op het papier.
4. Het electronenkanon en de focussering van een
electronenstraal
Het electronenkanon is de bron, waarvan de electronenstraal uitgaat.
Deze straal moet nog worden gebundeld en afgebogen om deze aan
het gestelde doel dienstbaar te maken. Een gloeiend kathode-oppervlak
kan bv. als electronenkanon die
nen, maar liever kiest men hiervoor
-v,
+ va
de onder 3. besproken virtuele
kathode. Het electronenkanon be
staat dus in principe uit een ka
'E3©©-£
thode en een electrische lens. Zo
ontstaat de opstelling van fig. 18.
De kathode is een zg. potkathowc |
V'
de, een afgesloten metalen cilinder,
Fig. 18. Electronenkanon: f. gloei waarin de gloeidraad met zijn iso
draad; k. kathode; WC. Wehnelt- latie is aangebracht en waarvan de
cilinder; Aj. anode.
as met die van de overige electroden samenvalt. De bovenzijde van
de cilinder, die loodrecht op de gemeenschappelijke as staat, is bedekt
met een emitterende stof, waaruit dus bij verhitting de electronen
uittreden. Zeer dicht bij dit kathode-oppervlak bevindt zich de
electrode met het gaatje, bekend onder de naam Wehnelt-cilinder (WC).
Op enige afstand hiervan treft men de derde electrode A1 aan, die
met een positieve spanning + V2 is verbonden. Het is noodzakelijk,
dat het veld door de opening tot op de kathode door grijpt. Alleen in
dat geval worden electronen aangezogen. De Wehnelt-cilinder heeft
een belangrijke rol als regelorgaan van de straalstroom, door be
ïnvloeding van het aantal aangezogen electronen. Dit kan als volgt
worden verklaard. In fig. 19 is het verloop der aequitotentiaalvlakken
getekend en wel in fig. 19a voor een spanning van o volt op de Wehneltcilinder en in fig. 19b voor een negatieve spanning van bv. 30 volt.
Hieruit ziet men, dat in het eerste geval een aequipotentiaalvlak over
een groter oppervlak met de kathode samenvalt dan in het tweede.
We willen er nog eens op wijzen, dat de uiteindelijke snelheid der
electronen uitsluitend afhangt van de spanning op de laatste anode.
De stroomsterkte wordt bepaald door de electronendichtheid van de
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straal en kan dus met de spanning van de Wehnelt-cilinder worden
ingesteld.
Het zou nu ideaal zijn, als de virtuele kathode een oneindig kleine
diameter zou hebben. Daar van elk punt van het kathode-oppervlak
een divergerende bundel kathodestralen uittreedt, zullen deze door
de lens gebundeld worden tot punten, die, hoewel niet op de as, toch
in de onmiddellijke nabijheid hiervan liggen. De virtuele kathode is
dus de plaats van de kleinste diameter van de straal.
Bij het variëren van de spanning op de Wehnelt-cilinder treedt nog
een moeilijkheid op en wel deze, dat de plaats van de virtuele kathode
afhangt van de aangelegde spanning. De achter het kanon geplaatste
tweede lens geeft een verkleinde afbeelding van de virtuele kathode
op het scherm. Bij variëren van de straalstroom verandert de voorwerpsafstand van deze tweede lens, en daar de brandpuntsafstand constant
is zal de beeldafstand eveneens worden gewijzigd, met als gevolg een
geringe onscherpte. Bij een goede constructie van het geheel kan deze
echter verwaarloosbaar klein zijn.
ov

wc

Fig. 19. Aequipotentiaalvlakken in het electronenkanon. a. De
spanning tussen de Wehnelt-cilinder en de kathode is nul volt;
de straalstroom is groot. b. De Wehnelt-cilinder is negatief ten
opzichte van de kathode; de straalstroom is klein.
Wanneer men van focusseren spreekt bedoelt men het bundelen
van de electronenstraal met de tweede lens. Men past zowel electrische
als magnetische focussering toe. In het eerste geval heeft de lens de
gedaante van fig, 14. De totale samenbouw van een dergelijk stelsel
ziet men in fig. 20. De eerste anode A1 is zowel derde electrode van
de eerste lens als eerste electrode van de tweede. Tevens zijn er enige
diapbra-ma's aangebracht om randstralen tegen te houden. De afstand
tussen de virtuele kathode en de afbeelding hiervan op het scherm
wordt bij een gegeven constructie bepaald door de verhouding der
spanningen op beide anodes. Deze verhouding is meestal ongeveer zo,
dat de tweede anode aan een 4 maal zo hoge spanning is aangesloten
als de eerste. Om practische redenen houdt men de hoge spanning
op de tweede anode constant; het scherpstellen geschiedt door variatie
van de lagere spanning van de eerste anode.
Aan deze methode van focusseren kleven enige practische bezwaren,
waarvan wel de belangrijkste is, dat de vrij hoge spanning van de
eerste anode regelbaar moet zijn. Moderne televisiebuizen werken met
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een spanning op de tweede anode, variërend met het type van 6000
tot 25 000 V. Het focusseren geschiedt dus ook met een vrij hoge
spanning, hetgeen uit constructief oogpunt niet prettig is. Een ander
nadeel is, dat het veld van de eerste anode doorgrijpt tot bij de kathode,
waardoor de electronenconcentratie in de straal afhankelijk wordt van
de spanning op de eerste anode. Dit bezwaar kan worden opgeheven

A2

wc
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Fig. 20. Electronenkanon, gevolgd door een electrische lens,
gevormd door de eerste anode Ax en de tweede anode A2.
door de functies van de eerste anode te splitsen. Men plaatst dan een
extra anode, die kan worden vergeleken met het schermrooster van
een penthode, en wel zuiganode wordt genoemd, tussen de Wehneltcilinder en de anode Al van fig. 20. Deze wordt dan met een constante
spanning verbonden, terwijl de spanning van de anode At kan worden
gevarieerd ten behoeve van de focussering (zie Deel 7a, hfdst. II.B.2,
fig. 7a).
De magnetische focussering wordt in de televisie-techniek het meest
toegepast. Een buis voor deze focusseermethode is uiterst eenvoudig
van opbouw. De triodeconstructie hiervan bestaat uit een kathode
(met gloeidraad), Wehnelt-cilinder en anode. Het focusseren geschiedt
door regelen van een kort magneetveld, dat opgewekt wordt door een
spoel in een ijzeren doos, waarin een luchtspleet is aangebracht. Een
doorsnede door een dergelijke focusseerspoel toont fig. 21. Het is
niet absoluut noodzakelijk, dat het veld door een stroomvoerende
spoel wordt opgewekt; voor het focusseren kan ook een permanente
magneet worden gebruikt. De instelling kan in dat geval geschieden
door: 1. het instellen van een magnetische shunt; 2. het verschuiven
van de magneet op de hals van de buis; 3. het regelen van de stroom
door een klein hulpspoeltje, waardoor het veld van de permanente
magneet wordt versterkt of verzwakt.
Het is noodzakelijk, dat het focusseerveld zuiver rotatiesymmetrisch
is en dat de symmetrie-as samenvalt met de lengte-as van de buis.
Slechts dan verandert bij het focusseren de plaats van het beeld op
het scherm niet en is de vlekdiameter het kleinst. Wanneer de as van het
systeem een hoek maakt met de lengte-as van de buis, dan staat het
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beeld niet midden op het scherm. Door kantelen van de focusseermagneet kan dan gewoonlijk het beeld wel zuiver in het midden
worden gebracht. Dit noemt men magnetische centrering.
De grootte van de uiteindelijke vlekdiameter op het scherm moet
aan een bepaalde eis voldoen, die afhangt van de schermdiameter en
het lijnenaantal. Stel, dat op het scherm van een kathodestraalbuis
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Fig. 22. De helderheid van de vlek
op het fluorescerende scherm als
functie van de afstand tot het
middelpunt P van de vlek.

Fig. 21. Focusseerspoel.

een beeld geschreven moet worden van 16 X 20 cm2, bestaande uit
625 lijnen. De vlekdiameter mag nu zo groot zijn, dat de lijnen juist
aansluiten. Dit gebeurt bij een diameter van -g^- ^ 0,25 mm. Dit is
bij de moderne buizentechniek geen zware eis; meestal ziet men dan
ook de lijnen duidelijk gescheiden. Lastiger wordt het echter bij
projectiesystemen. Op het Philips-projectiebuisje MW6 wordt een
beeld gemaakt van 36 X 48 mm2. Dit wordt vergroot in een optisch
systeem tot bv. 30 X 40 cm2. Voor 625 lijnen wordt dan de grootste
_ c

7=— mm ^ 60 //.
toelaatbare vlekdiameter ——
025
Daar de electronendichtheid in de straal niet overal even groot is,
is ook de energie-inhoud niet uniform. Op het fluorescentiescherm
wordt een hoeveelheid licht geproduceerd, evenredig met de energie
van de straal ter plaatse van het treffen met het fluorescentiemateriaal.
Fig. 22 geeft de helderheidsverdeling in de vlek weer. De diameter,
die men waarneemt, hangt van vele factoren af, o.a, de straalstroom
en de hoeveelheid opvallend licht. Men definieert nu als effectieve
diameter die diameter, waar de helderheid de helft is van de maximale
helderheid.
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5. Elcctrischc en magnetische afbuiging
Van de onder i. besproken methoden om bewegende electronen uit
hun banen af te buigen, zal hier iets dieper worden ingegaan op de
twee belangrijkste en wel de electrische en de magnetische afbuiging,
daar deze de belangrijkste rol spelen bij opneem- en weergeefbuizen.
a. Electrische afbuiging
Bij electrische afbuiging wordt een electronenstraal door middel van een
electrisch veld loodrecht op de bewegingsrichting afgebogen. Meestal
past men deze methode toe in combinatie met electrische focussering.
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Fig. 23. Een der afbuigplaten D verbonden
met de tweede anode A2.
Het electrische veld wordt opgewekt met behulp van twee evenwijdige
platen, die achter de tweede lens staan opgesteld. Dus eerst focusseren
en dan afbuigen. Dat dit noodzakelijk is volgt uit de overweging, dat
er bij het ontwerp van de focusseerlens rekening is gehouden met het
feit, dat de bewegingsrichting van de electronen samenvalt met de as
van het electronen-optische systeem. Om vervorming te vermijden is
het verder nodig, dat de gemiddelde spanning van de afbuigplaten
gelijk is aan de spanning van de tweede anode. Het ligt voor de hand,
dat de electronen bij het doorlopen van de ruimte tussen de afbuig
platen niet mogen worden geremd. Men zou dus om te beginnen
al vast een der afbuigplaten op de potentiaal der tweede anode
kunnen brengen (fig. 23). Daar nu de gemiddelde spanning der
afbuigplaten van die der tweede anode verschilt, treedt een snelheidsvariatie op, welke niet symmetrisch is. De afbuighoek a wordt
6
-4- (zie onder 1.). De uitwijking zal nu
ma v*
niet evenredig zijn met het spanningsverschil V& tussen de afbuig
platen, daar v afhangt van a. Bij de toepassingen voor televisie stuurt
men de afbuigplaten met een periodieke spanning, meestal een
gegeven door tg a
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zaagtandvormige. Fig. 24 toont, hoe de platen symmetrisch worden
gestuurd. De gemiddelde spanning is gelijk aan die van de tweede
anode, terwijl de balansversterker, waarvan de uitgangsspanning met
de klemmen Kx en K2 is verbonden, er voor zorgt, dat, als bv. de
bovenste plaat een zeker bedrag in spanning stijgt, de onderste plaat
hetzelfde bedrag daalt, zodat de gemiddelde spanning constant blijft.
Om de afbvigingsformule (12) wat handiger te schrijven elimineert
men de snelheid v tussen (12) en (6), Aangenomen, dat de aanvangssnelheid van het electron bij het verlaten van de kathode nul is,
behoeft men slechts de spanning van de tweede anode in aanmerking
te nemen voor het berekenen van de snelheid in het afbuigende veld.

II

c I

y
5

K2

d

ij
Va 2

I
Fig. 25. De electronenstraal
tussen de afbuigplaten D en
het scherm S.

Fig. 24. Verbinding van de afbuig
platen D met de uitgangsklemmen K„
K2 van een balansversterker. Het ver
bindingspunt van de weerstanden R
wordt aangesloten aan dezelfde span
ning als de tweede anode A2.
Hiervoor hebben we gevonden v

-W

[form. (6)]. Dit in de

afbuigingsformule (12) ingevuld, levert
tg « = V2

Vdl

(31)

Va2d

Hierin is
F'd. het spanningsverschil tussen de afbuigplaten;
/. de lengte van het afbuigende veld;
d. de afstand der afbuigplaten;
Va2. de spanning van de laatste anode.
Stel L de afstand van het midden der afbuigplaten tot het scherm;
de uitwijking y op het scherm (zie fig. 25) is dan
1/

y = Itga = 1/2

VdlL

(32)

Nu zijn L, / en d grootheden, die door de buisconstructie zijn bepaald,
terwijl de buisconstructeur tevens de spanning op de laatste anode
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voorschrijft. De afbuiggevoeligheid wordt gedefinieerd als de uit
wijking, die verkregen wordt bij een spanningsverschil van i V tussen
de afouigplaten.
Hiervoor vindt men
LI
y
Vd ~1/2 d Va '

(33)

Het is voor vervormingsvrije afbuiging gewenst, dat het electron uit de
veldvrije ruimte terstond in een homogeen veld aankomt. Om dit te
bereiken en dus storende randeffecten te vermijden komt men tot een
vorm van de afbuigplaten zoals in fig. 26 aangegeven.
Voor twee onderling loodrechte
afbuigrichtingen zijn twee stel
afbuigplaten nodig. Beide stel
len afbuigplaten kunnen niet op
gelijke afstand van het scherm
worden gemonteerd, daar dan het
veld niet homogeen zou zijn. Men
stelt dus het tweede stel achter het
eerste op. Dit geeft aanleiding tot
verschillende afbu iggevoeligheden
Fig. 26. Afbuigplaten met naar bui in de beide richtingen.' Zijn de
ten gebogen einden ter vermindering afbuighoeken gelijk, dan geeft het
van storende randeffecten.
platenpaar, dat het verst van het
scherm verwijderd'is, de grootste
uitwijking. Om in beide richtingen dezelfde uitwijking te verkrijgen
moet dus de afbuigspanning op de platen, die het dichtst bij het
scherm zijn geplaatst, groter zijn dan op de andere platen.
Hieronder volgen als voorbeeld de gegevens van enige kathodestraalbuizen met electrische afbuiging.
Philips D G 7
Kathodestraalbuis voor meetdoeleinden.
Schermdiameter 7 cm.
Schermkleur: groen.
Vf = 4,0 V.
1,0 A.
If
Va2 = 800 V.
Vai = 150 tot 350 V (regelbaar voor focussering).
o tot — 30 V.
0,22 mm/V (afbuiggevoeligheid van de gevoeligste afbuigplaten).
No = 0,14 mm/V (afouiggevoeligheid van de ongevoeligste
afbuigplaten).

ft:
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Philips D G 16—2

Philips D G 9—3
Kathodestraalbuis voor
meetdoeleinden.
Schermdiameter 9 cm.
Schermkleur: groen.
4.0 V.
Vf =
h = 1.0 A.
1000 V.
Va* —
Vai = 200 tot 400 V
Vg = o tot — 40 V
Nl =
0,4 mm/V
N2 =
0,31 mm/V

Kathodestraalbuis voor meetdoeleinden.
Schermdiameter 16 cm.
Schermkleur: groen.
V{ =

4>o V.
1,0 A.
= 1000 V ... 2000 V.
= 200 V .
400 V.
= o tot — 20 V ... o tot — 35 V.
= 0,54 mm/V . .. 0,27 mm/V.
= 0,40 mm/V . .. 0,20 mm/V.

h =
Va<>
Vai
Vg
iV,
No

b. Magnetische afbuiging
Onder 2. is de baan beschreven
van een electron, dat met een
zekere aanvangssnelheid een ho
mogeen magneetveld binnengaat.
Op de daar verkregen resultaten
berust de magnetische afbuiging.
Het veld wordt opgewekt door
twee spoelen, die diametraal tegen
over elkaar staan. Meestal zijn deze
spoelen gebogen en kunnen zij om
de hals van de buis worden ge
schoven.
Fig. 27. Plaatsing van de spoelen voor
De spoelen voor de horizontale magnetische afbuiging om een kathoder, . . ^
... .
. ,
straalbuis: A. sp Delen voor de horizonaroi ïging Zijn horizontaal gemon- tale afbuiging; B. spoelen voor de ver
teerd en die voor de verticale
ticale afbuiging,
afbuiging verticaal (fig. 27).
p0eH l
Onder 1. werd voor de afbuighoek rp gevonden tg 9?
m
v
[form. (27)], mits de hoek (p klein is, zoals practisch steeds het geval is.
Elimineert men v met behulp van form. (6) op dezelfde wijze als in
het electrische geval, dan vindt men
tg?

Hl
VoVe Hl
=0.374
VV3
V2 m V Va

(34)

Hierbij valt op te merken, dat bij magnetische afbuiging de tangens
van de afbuighoek omgekeerd evenredig is met de wortel uit de
spanning van de tweede anode in tegenstelling met electrische afbuiging,
waar de afbuighoek omgekeerd evenredig is met de spanning van
deze anode.
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Is L weer de afstand van het midden der afbuigspoelen tot het
scherm, dan vindt men voor de uitwijking
Hl
y = L tg (p = 0,374 L
(35)

VIV

Evenals bij electrische afbuiging kunnen randeffecten van het magne
tische veld vervormingen veroorzaken, die ook hier zoveel mogelijk
worden tegengegaan, en wel door speciale vorm en rangschikking der
verschillende windingen van de afbuigspoelen.
Uit (35) volgt voor de afbuiggevoeligheid
y

LI

(36)

Tot slot als voorbeeld de gegevens van enkele kathodestraalbuizen
met magnetische afbuiging.
MW 31—17
Kathodestraalbuis voor televisie-ontvangers.
Schermdiameter: 287 mm.
Schermkleur: wit.
V{
6,3 V.
0,3 A.
h =
Va2 = 700° V
...
700° V.
yai =
160 V
...
200 V.
V% (/a2 = 0) — 20 tot — 50 V ... — 25 tot — 60 V.
Afbuighoek 550 voor een rechthoekig raster.

MW 36—22
Kathodestraalbuis voor televisie-ontvangers.
Rechthoekig scherm, afmetingen: 294 X 220 mm.
Schermkleur: wit.
Vf =
If =

6,3 V.
0,3 A.
V.
Va2 = 10000
=250
V.
Vg (/a2 = o) —33 tot —72 v.
Afbuighoek 65 .

IV. OPNEEM- EN WEERGEEFBUIZEN

1. De schijf van Nipkow
Toen de televisietechniek nog in de kinderschoenen stond, trachtte
men het probleem van het omzetten van een beeld in electrische
spanningen op te lossen met mechanische aftastmiddelen. Zo ontstonden
de schijf van Nipkow, spiegeltrommels e.d. Het principe van de schijf van
Nipkow (fig. i) is het volgende. Een lichtbron A wordt door een lens Lx
afgebeeld op een schijf S, waarin een spiraal van gaatjes is aangebracht.
Het gaatje, waar het licht door valt, wordt door de lenzen L2 en L3 af
gebeeld op een film F. Het licht, dat de film doorlaat, wordt door een
lens L., gebracht op een fotocel C. Daar de schijf draait, wordt het film-

Fig. i. Schijf van Nipkow. A. lichtbron; L,, L2, L3, L.,. lenzen;
S. draaiende schijf met kleine gaatjes; F. film; C. fotocel.
beeld afgetast. De gaatjes in de schijf zijn zo aangebracht, dat, als een lijn
is afgetast, het licht op het volgende gaatje valt en de volgende lijn wordt
afgetast. In de fotocel wordt het helderheidsverloop per lijn in een elec
trische spanning omgezet. Voor de ouderwetse grofrastertelevisie ging
dit behoorlijk (ca 30 lijnen). Een groot bezwaar was echter, dat er niet erg
zuinig met het licht werd omgegaan. Van al het licht, dat op de schijf valt,
valt slechts een zeer klein gedeelte door het aftastende gaatje op de
fotocel; de rest is verloren. Toen men uit een oogpunt van grotere
detailrijkdom op grotere aantallen lijnen overging, bleken de traagheid
en de grote vereiste nauwkeurigheid een groot bezwaar. Dit is de
reden, dat bij de moderne studio-uitrusting zeer zelden van mechanische
aftastmiddelen gebruik wordt gemaakt. Men bedient zich van electronische beeldontleders, die practisch traagheidsloos werken. In principe
bestaan zij uit een plaat in een vacuum gepompte ballon, waarop het
beeld wordt geprojecteerd. Dit geprojecteerde beeld wordt door fotoemissie omgezet in een electrisch beeld. Dit wordt nu met behulp
van een aftastende electronenstraal in zeer korte tijd geanalyseerd.
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2. De beeldontleder van Farnsworth (Image dissector)
De oudste electronische opneembuis is de beeldontleder van
Farnsworth. De opbouw van deze camerabuis is geschetst in fig. 2.
Een beeld van de uit te zenden scène wordt op een fotokathode K
geprojecteerd. Deze fotokathode bestaat uit een vlakke plaat, waarop
een foto-emitterende laag is aangebracht. Bij het opvallen van licht
zullen er uit deze fotokathode electronen uittreden en wel zal het
aantal evenredig zijn met de ter plaatse opvallende hoeveelheid licht.
Deze electronen worden versneld door het veld van een op een
positieve spanning gebrachte anode A, bestaande uit een aan de
binnenwand van de buis aangebrachte metaal-verspiegeling. Zonder
voorzorgsmaatregelen zou ten gevolge van het feit, dat uit een punt
van de kathode electronen onder verschillende hoeken uittreden, aan
het einde van de buis geen enkele regelmaat meer bestaan. Men
brengt nu om de buis een lange focusseerspoel aan. Daardoor beweegt
het electrische ladingsbeeld zich in zijn geheel naar rechts, terwijl dit
beeld overal scherp is. Aan het eind van de buis is een electrode
aangebracht, voorzien van een uiterst klein gaatje. Verder bevinden
zich om de buis een stel horizontale en verticale afbuigspoelen,
waardoor men een zaagtandvormige stroom stuurt van lijn- resp.
rasterfrequentie. Het gehele electronenbeeld trekt nu lijn voor lijn aan

K

Fig. 2. De beeldontleder van Farnsworth. K. fotokathode;
A. anode; EV. electronenvermenigvuldiger; i?. weerstand,
waarover het uitgangssignaal ontstaat; P. uitgangsklem.
het gaatje voorbij en het aantal electronen, dat er door valt, correspon
deert dus met de helderheid van het afgetaste beeldelement.
Teneinde een enigszins redelijke uitgangsspanning te verkrijgen is
achter het gaatje een electronenvermenigvuldiger EV aangebracht. Bij
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deze electronenvermenigvuldiger maakt men gebruik van het feit, dat,
indien electronen een oppervlak treffen met een secundaire emissie coëfficiënt groter dan i, uit dit oppervlak per primair electron meer
secundaire electronen worden vrij gemaakt, indien de snelheid van de
invallende electronen voldoende is (zie Deel 2, hfdst. IV.M.9). Door
een aantal vermenigvuldigers achter elkaar te schakelen, kan men een
belangrijke versterking bereiken.
Hoewel deze ontleder reeds traagheidsloos werkt, is zij uit een
oogpunt van rendement vrij ongunstig, immers van alle electronen,
waaruit het ladingsbeeld is opgebouwd, worden slechts die benut, die
zich juist tegenover het gaatje bevinden. Hierdoor is deze buis slechts
bruikbaar bij een hoge verlichtingssterkte; ook wordt deze buis voor
filmaftasting gebruikt.
3. De iconoscoop
Bovenstaande bezwaren zijn in veel mindere mate aanwezig bij de
zeer veel gebruikte iconoscoop (zie ook Deel 2, hfdst. IV.M.12), in
1928 door Zworykin geoctrooieerd (fig. 3, 4 en 5).
Zoals fig. 3 aangeeft, wordt een beeld geprojecteerd op het zg.
„mozaïek" D. Dit mozaïek is het belangrijkste onderdeel. Het bestaat
uit een micaplaat; de voorzijde hiervan, dus die zijde, waar het licht

G

P

I

R

Fig. 3. De iconoscoop. A. electronenkanon; B. eindanode; C. afbuigspoelen;
D. mozaïek; E. collectorring; F. lens; G. geleidende laag; R. weerstand, waar
over het uitgangssignaal ontstaat; P. uitgangsklem.
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op valt, is bedekt met een zeer groot aantal zeer kleine fotocellen.
Dit aantal is zo groot, dat er op de afmetingen van een beeldelement
vele tientallen aanwezig zijn. De vervaardiging geschiedt in grote
trekken als volgt. De micaplaat wordt bedekt met een laagje zilver,
dat daarna tot zilveroxyde wordt geoxydeerd. In een oven wordt dit
zilveroxyde tot zilver gereduceerd, waarbij het metallisch zilver zich
hergroepeert tot microscopisch kleine korreltjes. De plaat is dus bedekt

.

x <!' *: :v.r> • ■

.-

Fig. 4. Philips-iconoscoop 5852.

Fig. 5. Camera met iconoscoop.
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met een groot aantal kleine geleiders, die men als fotokathode kan
laten fungeren door ze te bedekken met een foto-emitterend materiaal.
De achterzijde van de plaat is bedekt met een geleider G, meestal een
dun laagje aluminium. Bij projectie van het beeld op het mozaïek
treedt foto-emissie op, d.w.z. afhankelijk van de helderheid van het
beschouwde beeldelement treden er electronen uit, dus er ontstaat een
positieve lading. Door middel van een electronenstraal, die het mozaïek
6

o
Vpr

Fig. 6. Coëfficiënt van secundaire emissie <5 als
functie van de energie der primaire electronen VPT;
V1 en V2 zijn de waarden van Vpr, waarbij ö = i.
aftast, afkomstig van een ingebouwd electronenkanon A en afgebogen
door een om de buis aangebracht stel afbuigspoelen C, wordt de
lading van het mozaïek geneutraliseerd.
Nu springt direct het grote voordeel van deze methode in het oog:
het mozaïekdeeltje wordt gedurende een gehele beeldtijd geladen en
staat in een zeer kort moment zijn lading af. Hierdoor wordt een zeer
grote gevoeligheidswinst verkregen.
Het neutraliseren der ladingen is nogal gecompliceerd. Ten gevolge van
de grote electronensnelheid in de aftastende bundel zal secundaire emissie
optreden. Indien een isolator door electronen wordt getroffen, kunnen
twee stabiele toestanden optreden, en wel ie. er komen geen electronen
op terecht en er gaan er ook geen af; 2e. er gaan evenveel electronen
af als er op vallen. Bij een beschieting met electronen zullen door de
opvallende primaire electronen uit het materiaal secundaire electronen
worden vrijgemaakt. Het aantal secundaire electronen per primair
electron is afhankelijk van het materiaal en de snelheid der primaire
electronen. Fig. 6 geeft het verband tussen het aantal secundaire
electronen per primair electron, de zg. coëfficiënt van secundaire
emissie <5, en de energie van de opvallende electronen. Bij deze kromme
is ondersteld, dat er een geleidende collector in de buurt is, waarvan
de potentiaal zo hoog is, dat alle secundaire electronen worden op
gevangen. Indien dit niet het geval is, ontstaat een kromme volgens
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I

fig* 1> die het verband aangeeft tussen de stroom naar de collector
en de energie der primaire electronen. In plaats van de energie eV
der electronen kan men langs de horizontale as het afgelegde potentiaal
verschil V uitzetten, zoals in fig. 6 en 7 is geschied.
Neem nu eens aan, dat de potentiaal van het getroffen element
hoger is dan die van de collector. Dan moeten de secundaire electronen
tegen een remmend veld in lopen om de collector te bereiken. Het

vi

Vpr

Vcoll V3

Fig. 7. Aantal secundaire electronen per primair electron, dat
de collector kan bereiken (<5cff) als functie van de energie der
primaire electronen VPT. Bij V1 en Va is <5cff = 1. Vpr = o en
Vpr = V"3 zijn stabiele toestanden.
hangt dan af van de snelheid en de afstand of ze hiertoe in staat zullen
zijn; anders vallen ze op de trefplaat terug. In het algemeen zal de
potentiaal V3 van de trefplaat, waarbij de secundaire stroom naar de
collector juist gelijk is aan de primaire stroom naar de trefplaat, enkele
volts hoger zijn dan de collectorpotentiaal.
Uit het voorgaande blijkt, dat er twee potentialen zijn, waarop een
trefplaatelement kan worden gestabiliseerd, nl. de kathodepotentiaal
(Vpr = o) en V3, iets hoger dan de collectorpotentiaal. Is de potentiaal
van het element van de trefplaat hoger dan die van de kathode, maar
lager dan V19 dan is ö < 1 en landen er dus meer electronen op dan
er dit element verlaten De potentiaal daalt tot de electronen het
element niet meer kunnen bereiken. Dit wil zeggen, dat het element
op kathodepotentiaal is gekomen. Dit proces geschiedt onder invloed
van een electronenbundel, waarvan de electronen slechts een geringe
snelheid bezitten. Van deze stabilisatie wordt gebruik gemaakt bij het
orthicon en het beeldorthicon (zie onder 5. en 6.).
Is de potentiaal hoger dan Vu maar lager dan V3t dan is ö > 1.
Er treden meer secundaire electronen uit dan er primaire op vallen.
De potentiaal stijgt tot V3. Zou de potentiaal hoger dan V3 worden,
dan gaan er weer minder secundaire electronen weg dan er primaire
electronen op vallen, zodat de potentiaal weer daalt tot V3. Voor deze
stabilisatie op V3 is een electronenbundel met snelle electronen nodig.
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Deze toestand komt voor bij de iconoscoop en de beeldiconoscoop.
Wordt nu een onbelicht mozaïek van een iconoscoop afgetast, dan
gebeurt er het volgende. Tijdens het aftasten van een element stijgt
de spanning van dit element tot enkele volts boven de collectorspanning I^coll (fig. 7). Daarna worden nabijgelegen elementen afgetast.
De secundaire electronen, die hierbij vrij komen, vallen gedeeltelijk
op het eerst beschouwde mozaïekelement, waardoor de potentiaal
V3

j

v
Vcotl
Vmax

nV„'
V0

Vo

Tl

To

Fig. 8. Verloop van de potentiaal van een mozaïekelement
tijdens en na het aftasten. Gedurende de tijd Tx wordt het ele
ment afgetast. T0 is de rastertijd. Na het aftasten daalt de
potentiaal door het vangen van secundaire electronen, afkomstig
van andere elementen. De gestippelde lijn geldt voor een be
licht, de getrokken lijn voor een onbelicht element. V0'—V0
is dus een maat voor de grootte van het signaal.
hiervan daalt. Het aantal electronen, dat op deze manier wordt ge
vangen, is het grootst vlak na de aftasting, omdat dan de potentiaal
nog hoog en de electronenbundel nog in de onmiddellijke nabijheid is.
Wordt nu het mozaïek belicht, dan zou men verwachten, dat
gedurende de gehele rastertijd elk element in staat zou zijn om fotoelectronen te emitteren. Dit blijkt niet het geval te zijn, omdat vlak na
de aftasting de potentiaal nog te hoog is (fig. 8). Pas wanneer de potentiaal
weer voldoende is gedaald, door het vangen van secundaire electronen
van andere elementen, zullen foto-electronen kunnen uittreden. Door
deze emissie van foto-electronen zal de potentiaal V0' vóór de volgende
aftasting hoger zijn dan de potentiaal V0 voor het onbelichte geval,
zodat de potentiaalsprong naar de stabilisatiespanning tijdens het
aftasten kleiner is. Daar de collector via het voedingsapparaat ver
bonden is met de geaarde kathode, vloeien de electronen, die de
collector bereiken, naar de kathode. Het positief geladen mozaïekdeeltje oefent een aantrekkende kracht uit op de electronen van de
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geleidende achterkant van het mozaïek. Hier worden dus electronen
aangevoerd; deze electronenstroom vloeit door de uitwendig aan
gebrachte weerstand R, zodat hierover het beeldsignaal ontstaat (tussen
het punt P en aarde, fig. 3). Een grote helderheid van het element komt
overeen met een kleine potentiaalsprong. Het uitgangssignaal is dus
„negatief".
Het terugregenen van electronen op het mozaïek geschiedt niet
regelmatig, hetgeen aanleiding geeft tot lichte en donkere gedeelten
in het beeld. Langs electrische weg kan dit met speciale signalen
worden gecorrigeerd (zie hfdst. V).
4. De beeldiconoscoop
Hoewel de iconoscoop reeds een aantal uitstekende eigenschappen
vertoont, heeft deze opneembuis toch nog enige nadelen. In de eerste
plaats valt de gevoeligheid, ondanks de genoemde lichteconomie, tegen
(het rendement is hoogstens 10 %). Dit komt, omdat er enige tijd
verloopt tussen het aftasten en het optreden van foto-emissie ten
gevolge van het aanwezige remveld. Bovendien is het effectief emitterend
oppervlak van het mozaïek slechts een gedeelte van het totale oppervlak.

p
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B

A

Fig. 9. Beeldiconoscoop. A. electronenkanon; B. eindanode; C. afbuigspoelen;
D. micaplaat; F. lens; G. geleidende laag; H. focusseerspoel; I. fotokathode.
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Een tweede bezwaar zijn de
grote afmetingen van het
mozaïek, waarop het beeld
langs optische weg moet
worden geprojecteerd.
Deze nadelen zijn min of
meer ondervangen in de zg.
beeldiconoscoop. Bij deze
buis is een scheiding tot
stand gebracht tussen het
oppervlak, dat foto-electronen emitteert en het opper
vlak, waar het ladingsbeeld
wordt gevormd. De opbouw
is aangegeven in fig. 9; fig. 10
geeft een afbeelding van deze
buis.
De scène wordt eerst ge
projecteerd op een fotokathode I. Deze bestaat uit
en doorzichtige, geleidende
laag aan de binnenzijde van
de glaswand. De uittredende
electronen worden gefocusseerd op een micaplaat D
Fig. 10. Phiiips-beeldiconoscoop 5854.
aan de andere zijde van de
buis. Op deze plaat wordt
de fotokathode vergroot afgebeeld. Deze plaatvormige electrode heeft
een grote coëfficiënt van secundaire emissie. Het ladingsbeeld wordt
nu op overeenkomstige wijze als in de iconoscoop met een electronenstraal afgetast. Ook hier wordt over de uitwendige weerstand R een
negatief signaal afgenomen. De gevoeligheid van de beeldiconoscoop
is ongeveer 10 maal zo groot als van de iconoscoop.
5. De orthicon
Bij de bespreking van de iconoscoop is gebleken, dat de secundaire
emissie, die voor de werking van deze buis essentieel is, toch ver
schillende nadelen heeft. Naast de onregelmatigheid in het uitgangs
signaal is ook het rendement niet zeer hoog, daar niet alle vrij gekomen
electronen op de collectorring aankomen.
Bij de orthicon maakt men geen gebruik van secundaire emissie.
Dit betekent, dat de versnellingsspanning op de eindanode gering
moet zijn. Bij deze buis arriveren de electronen bij het mozaïek met
een snelheid nul: het mozaïek ligt nl. op kathodepotentiaal. De opbouw
volgt uit fig. 11.
In een cilindrische glazen buis bevindt zich een electronenkanon A.
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De totale versnellingsspanning van de anode B bedraagt 200 a 300 V.
De gehele buis is omgeven door een lange spoel E, die een focusseerveld
levert. In de lijnrichting wordt de straal afgebogen door een com
binatie van dit magneetveld en het electrisch veld van een paar afbuigplaten F (zie hfdst. III. 1). De afbuiging in de verticale richting geschiedt
magnetisch.
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Fig. 11. De orthicon. A. electronenkanon; B. anode; C. afbuigspoelen;
D. mozaïek; E. focusseerspoel; F. afbuigplaten; G. collectorplaat;
P. uitgangsklem.
Het principe van de werking is als volgt. Indien het mozaïek D
onbelicht is, keren de electronen, vlak voordat zij het mozaïek zouden
treffen, om. Immers, op het ogenblik, dat de snelheid nul is geworden
in de richting naar het mozaïek toe, worden de electronen door de
anodespanning versneld in een richting van het mozaïek af. De terug
gaande electronen doorlopen dezelfde baan als de heengaande totdat
op de terugweg het electrische afbuigveld wordt bereikt, waarin de
afbuiging nu juist in de andere richting plaats vindt. De terugkerende
electronen vallen op een collectorplaat G. Is echter het mozaïek belicht,
dan hebben de mozaïekdeeltjes een grotere of kleinere positieve lading
gekregen. Er landen dan zoveel electronen op, tot deze lading ge
neutraliseerd is. Deze electronen worden aan de terugkerende straal
onttrokken. De terugkerende straalstroom is dus gemoduleerd met het
beeldsignaal en hiermede kan een signaalspanning worden verkregen.
Een nadeel van de orthicon is, dat „verblinding" kan optreden.
Is nl. de opvallende lichthoeveelheid zeer groot, dan is het mogelijk,
dat het enige aftastingen duurt voordat de lading op het mozaïek
geneutraliseerd is en het kan dus gebeuren, dat nadat de sterke lichtindruk is verdwenen, de buis nog een signaal overeenkomend met wit
geeft. De orthicon is een opneembuis van het doorzichttype, d.w.z.
het mozaïek is doorzichtig en het beeld wordt er van de achterzijde
op geprojecteerd, dus in fig. 11 van rechts.
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6. De beeldorthicon
De meest moderne en haast volmaakte opneembuis is de beeld
orthicon. Door de zeer grote gevoeligheid is het mogelijk met deze
buis een bevredigend beeld te maken bij het licht van slechts een
lucifer. Fig. 12 geeft een schets van de buis.
K

A

B

I

c

|

J

HOE

F

I II

I

;

■:

■i

P

R
T-

Fig. 12. De beeldorthicon. A. electronenkanon; B. anode; C. afbuigspoelen;
D. glazen scherm; E. gaasje; F. fotokathode; G. lens; H. remring; I. correctiespoel; J. focusseerspoel; K. electronenvermenigvuldiger; P. uitgangsklem.
De scène wordt weer geprojecteerd op een fotokathode F. Deze is
aangesloten aan een spanning van — 300 volt. De uittredende fotoelectronen worden gefocusseerd door een magneetveld, veroorzaakt
door de focusseerspoel J. Het beeld beweegt zich dus als ladingsbeeld
in de asrichting van de buis. De electronen passeren een gaasje E en
vallen vervolgens op een glazen scherm D. Dit uiterst dunne vliesje
is vervaardigd van een zwak geleidende glassoort. Het genoemde
gaasje E bevindt zich op een afstand van enkele microns van het glas
vliesje D. Dit laatste bevindt zich op een potentiaal van nul volt en
het gaasje op + 1 volt. De electronen bereiken het scherm D met
een snelheid van 300 electronvolt en veroorzaken bij deze snelheid
secundaire emissie. Alle secundaire electronen worden gevangen door
het gaasje E. Er ontstaat dus op het scherm D een positief ladings
beeld. Aan de andere zijde wordt dit beeld afgetast op overeen
komstige wijze als bij de orthicon, dus met een bundel langzaam
bewegende electronen. Ook hier kunnen geen electronen op het scherm
landen, als dit zich op kathodepotentiaal bevindt. In tegenstelling met
de orthicon is de terugweg evenwijdig aan de heenweg, daar uit
sluitend magnetische velden worden gebruikt voor de afbuiging. De
terugkerende straal wordt opgevangen op een plaatje, waaruit weer
secundaire electronen vrijkomen. Deze secundaire electronen worden
afgebogen naar electronenvermenigvuldigers K. Hierin wordt een
electronenstroom gevormd, die ongeveer 500 maal zo groot is als die
van de terugkerende straal. Evenals bij de orthicon is de terugkerende
1
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straal met het beeldsignaal gemoduleerd. Dit signaal wordt in de
vermenigvuldigers belangrijk versterkt. Hieraan dankt de buis zijn
grote gevoeligheid.
7. De kathodestraalbuis
Aan de ontvangerzede heeft men vroeger eveneens mechanische
weergeefmiddelen gebruikt. Hieraan kleefden dezelfde bezwaren als
aan die, welke bij het opnemen in gebruik waren. Toen de kathode
straalbuis, die oorspronkelijk als meetinstrument was ontwikkeld (zie
Deel 2, hfdst. IV.M.io en Deel 7a, hfdst. II), aanzienlijk was ver
beterd, is men deze voor televisieweergave gaan gebruiken.

Fig. 13. Kathodestraalbuis voor projectie-ontvangers.
De buis bestaat uit een trechtervormig vat, meestal van glas; in
het dunne gedeelte is een electronenkanon opgesteld. De hier ge
vormde straal wordt door een electrisch lenzenstelsel tot een punt op
het scherm gebundeld. Dit scherm bevindt zich aan het wijdste uit
einde en is bedekt met een stof, die bij het opvallen van electronen
gaat oplichten. De bundel wordt, zoals in hfdst. III besproken, door
twee onderling loodrechte electrische velden afgebogen. Door deze
velden te sturen met zaagtandvormige spanningen of stromen ontstaat
op het scherm een lijnenraster, waarbij ieder punt de juiste helderheid
verkrijgt door toevoeren van het beeldsignaal aan de stuurelectrode.
Men kan de televisiebuizen verdelen in direct-zicht-buizen en projectiebuizen. Bij direct-zicht-buizen neemt de toeschouwer het beeld
direct van het scherm in de kathodestraalbuis waar. Voor het verkrijgen
van een groter beeldformaat past men vaak projectie van het scherm
beeld toe. Normale direct-zicht-buizen hebben schermdiameters,
variërend ongeveer van 15 tot 50 cm. Wenst men een nog groter
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beeldformaat, dan wordt de direct-zicht-buis minder geschikt. De prijs
van de buis wordt hoog en een groot aantal grote buizen zijn lastig
in productie, vergen veel ruimte voor opslag en zijn dus kostbaar.
Voor een groot beeldformaat is projectie een veel elegantere oplossing.
De projectiebuizen hebben een kleine schermdiameter. Zo heeft de
Philips projectiebuis MW 6—2 (fig. 13) een schermdiameter van
slechts 6 cm. Een voordeel van het projectiesysteem is, dat het scherm,
waarop men het beeld waarneemt, vlak is. De grote direct-zichtbuizen (fig. 14) moeten nl. aan een zware eis van mechanische sterkte
voldoen, omdat de atmosferische druk een grote kracht op het scherm
uitoefent. Voor een buis met een schermdiameter van 35 cm is dit
ongeveer 1 ton! Evenals bij een stoomketel maakt men daarom het

Fig. 14. Kathodestraalbuis met rechthoekig
scherm. De breedte is 35 cm.
voorfront van de buis gewoonlijk een weinig bol. Vlakke buizen hebben
schermen met zeer grote glaswanddikte.
Het scherm van de buis is luminescerend. Onder luminescentie
verstaat men het omzetten van de een of andere energievorm in licht
en wel bij een temperatuur, lager dan de gloeitemperatuur van het
beschouwde materiaal. Men onderscheidt twee soorten van luminescen
tie en wel fluorescentie en phosphorescentie. Het verschil ligt in de
tijd, waarin het lichtverschijnsel verdwijnt nadat de excitatie is weg
genomen. Is deze tijd kort (io~6 tot io"1 sec), dan spreekt men
van fluorescentie; in het andere geval heeft men met phosphorescentie
te doen. Nu is het nalichten bij televisiebuizen een voordeel, daar
hierdoor het flikkerverschijnsel wordt afgevlakt, Aan de andere kant
mag dit nalichten niet te lang duren, daar anders achter snel bewegende
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objecten hinderlijke vegen ontstaan. Men moet dus een phosphoor
gebruiken, dat ongeveer een rastertijd nalicht.
De kleur is afhankelijk van de voor het phosphoor gebruikte grond
stoffen. Men prefereert voor televisie wit-zwart, waarbij het wit iets
aan de blauwe kant mag zijn. Er is echter in de natuur geen phosphoor
bekend, dat wit oplicht. Men vervaardigt het gewenste door menging
van verschillende soorten.
Helderheid
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Fig. 15. De helderheid als functie van de straalstroom 1 bij
kathodestraalbuizen, voor verschillende anodespanningen.
Op het eerste gezicht zou men menen, dat de lichtopbrengst even
redig is met het toegevoerde electrische vermogen, dat gelijk is aan
het product van de straalstroom en de anodespanning. Men zou dus,
om een grote helderheid te verkrijgen, kunnen kiezen tussen een hoge
anodespanning of een grote straalstroom, waarbij de lagere anodesparning een groot voordeel zou zijn. Deze redenering gaat echter
niet op. Het blijkt nl., dat men alleen met een hoge anodespanning
een grote helderheid kan bereiken, In fig, 15 is voor verschillende
waarden van de anodespanning het verband tussen helderheid en
straalstroom uitgezet. Neemt men als product van spanning en stroom
f
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bv. 15 X io-3 W en bepaalt men bij 10000 V de helderheid, dan
ziet men, dat deze veel groter is dan die voor bv. 1500 V. Bij projectiebuizen streeft men naar een grote helderheid; dit is de reden, waarom
hier steeds met een zeer hoge anodespanning wordt gewerkt (voor de
buis MW 6: 25 kVI).
De kwaliteit van een televisiebeeld wordt in hoge mate beïnvloed
door de in het beeld aanwezige contrasten. Onder de contrastverhouding verstaat men de verhouding tussen maximum- en minimumhelderheid van het scherm. Bij kathodestraalbuizen zijn drie belangrijke
oorzaken aan te wijzen, waardoor de contrastverhouding ongunstig
wordt beïnvloed en wel ie. inwendige reflecties in het glazen voorfront;
2e. het gebogen oppervlak van het scherm; 3e. reflecties van het
verlichte inwendige gedeelte. Ten gevolge van deze oorzaken straalt
er licht van de lichte partijen op de donkere.
Een belangrijke verbetering wordt in de moderne televisiebuizen
bereikt door het aanbrengen van een spiegelende laag metaal tegen
die zijde van het luminescentiescherm, waar de electronenstraal op
terecht komt. In Amerika staat dit procédé bekend als „metal backing”.
Het eerste resultaat hiervan is, dat het achterwaarts uitgestraalde licht
naar voren gereflecteerd wordt, waardoor de helderheid van het beeld
toeneemt (ongeveer 2 X). Deze laag moet zo dik zijn, dat zij ondoor
schijnend is en aan de andere kant zo dun, dat de electronen er vrijwel
ongehinderd doorheen kunnen. Men heeft oorspronkelijk getracht, deze
laag aan te brengen door verdampen van een geschikt metaal en deze
damp direct op het luminescentiescherm neer te slaan. Het resultaat
was onbevredigend als gevolg van het feit, dat het oppervlak van het
phosphoor zeer korrelig is. De damp slaat neer op de „toppen” en
in de „dalen”, echter niet op de „hellingen”. Bij de Philips-televisiebuizen wordt eerst een soort vlies gespannen over de toppen, waarop
het metaal wordt neergeslagen. Dit metaal is om zijn gunstige eigen
schappen steeds aluminium. De dikte van de laag bedraagt ongeveer 5
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat deze reflector de contrast
verhouding verbetert. Tevens verzekert het goede geleidingsvermogen
van de laag een constante potentiaal over het scherm. Men kan nu
phosphoren gebruiken, die als zodanig uitstekende eigenschappen
bezitten, doch die oorspronkelijk onbruikbaar waren ten gevolge van
het slechte geleidingsvermogen van het materiaal.
Tenslotte helpt de reflector ook nog om ionenvlekken te vermijden.
Ondanks de uiterste voorzorgen zal het steeds blijven voorkomen, dat
er gasresten in de leeggepompte buis achterblijven. Ten gevolge van
de grote electronendichtheid in de buurt van de virtuele kathode zullen
daar uit deze gasresten ionen worden gevormd, zowel positieve als
negatieve. Beide soorten zijn nadelig voor de levensduur van de buis.
De positieve gaan naar de kathode, waar ze deze op den duur be
schadigen; de negatieve, al of niet gefocusseerd en afgebogen, gaan
naar het scherm, waar ze dit inactief maken voor luminescentie door
de aftastende electronenstraal. De massa m van het ion is veel groter
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dan die van een electron, dus is e/m kleiner. Uit hfdst. III, form. (6)
en (I2). yplgt/ dat voor electrische afbuiging de afbuighoek onaf
hankelijk is van e/m. Hetzelfde vindt men voor electrische focussering.
In een buis met electrische focus
sering en afbuiging volgen de ionen
N
z
dus precies dezelfde weg als de electronen. Bij magnetische afbuiging
is echter de afbuiging evenredig
met de wortel uit e/m. Dit bete
kent, dat hier de ionen practisch
niet worden afgebogen. Deze ko
men dus alle in het midden van
het scherm en vormen de „ionenvlek”. Past men magnetische
p
p
focussering toe, dan wordt de zaak
iets gunstiger, omdat de icnen dan
niet in een punt worden gebun
deld. Toch ziet men hier spoedig
enig verschil in luminescentieeigenschappen tussen het midden
en de rest van het scherm (kleur,
Fig. 16. Ionenval.
helderheid). Al deze moeilijkheden
M. magneet; P. poolschoenen.
worden door de aluminium reflec
tor grotendeels opgeheven.
Voor buizen zonder deze reflector past men een andere methode
toe om de „ionenvlek” te vermijden. Men buigt eerst met een electrisch
veld de electronen en ionen af, daarna buigt men met een magnetisch
veld (de zg. ionenval) de electronenstraal weer terug; de ionen kunnen
dus het scherm niet bereiken. De ionenval (fig. 16) wordt uitwendig
om de buis geschoven en zo ingesteld, dat de gehele electronenbundel
het scherm treft en dus de grootste helderheid wordt verkregen.

V. DE ONTVANGER

A
HET VIDEO- ENAUDIOGEDEELTE
1. Inleiding
Een moderne radio-omroepontvanger is als zodanig practisch in alle
landen bruikbaar; dit is echter met een televisie-ontvanger niet
het geval. De verscheidenheid in televisiesystemen (zie hfdst. I.4)
is oorzaak, dat een bepaald type ontvanger niet in alle landen kan
worden gebruikt. Ook bij televisie verdeelt men de ontvangers in
verschillende prijsklassen, waarbij de grootte en de kwaliteit van het
beeld afhankelijk zijn van de prijs.
Eerst bespreken we het gedeelte van de ontvanger, waar uit het
gemoduleerde signaal, dat in de antenne wordt geïnduceerd, het
beeldsignaal ontstaat, dat aan de kathodestraalbuis kan worden toe
gevoerd en dat tevens dient om de synchronisatie voor lijn- en rastertijdbasis te verzorgen. Verder worden in dit gedeelte van de ontvanger
de geluidssignalen op een dusdanig niveau gebracht, dat ze de luid
spreker kunnen voeden.
In principe vertoont dit gedeelte van de televisie-ontvanger enige
overeenkomst met een normale omroepontvanger. Ook hier wordt het
gemoduleerde signaal versterkt, gedetecteerd en het gedetecteerde
signaal nogmaals versterkt, waarbij valt op te merken, dat de versterking
vóór de detector zo groot moet zijn, dat deze onder alle omstandig
heden lineair werkt. Deze versterking kan op twee manieren geschieden
en wel kan de gemoduleerde h.f.-spanning normaal op dezelfde
frequentie tot aan de detector worden versterkt, of men kan frequentie transformatie toepassen. Zo ontstaan twee typen ontvangers: de directe
ontvanger (Eng.: straight-set) en de super. De directe ontvanger is
voor ontvangst van één zender de goedkoopste oplossing. De moeilijk
heden, die men bij supers heeft om de oscillatorfrequentie constant te
houden, zijn hier niet aanwezig. Het geruis is meestal geringer dan
bij een super, omdat de mengbuis, die een aanzienlijke bijdrage in de
totale ruisspanning levert, hier niet aanwezig is. Wat fluitjes betreft,
vallen alle specifieke superfluitjes buiten beschouwing; het zal later
blijken, dat een televisie-ontvanger veel meer fluitmogelijkheden biedt
dan een omroepontvanger. Naast al deze voordelen heeft deze oplossing
ook zekere nadelen; het belangrijkste is wel de lastige techniek; het
versterken van spanningen met zeer hoge frequenties met een behoorlijk
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grote totale versterking is een zware opgave, waarbij voor juiste op
stelling en deugdelijke ontkoppelingen moet worden gezorgd. Moet
de ontvanger geschikt zijn voor een systeem, waarbij het geluid in
frequentie is gemoduleerd, dan geeft men de voorkeur aan een super,
omdat het lastig is een frequentiedetector te ontwerpen voor een in
frequentie gemoduleerd signaal met een zeer hoge centrale frequentie.
Meestal kiest men in dat geval ook voor het beeldkanaal de oplossing
met frequentietransformatie. Een belangrijk voordeel van de super
is, dat de bereikbare selectiviteit veel groter is dan bij de directe ont
vanger.
Moet de ontvanger geschikt zijn voor meer kanalen, dan zal men
de h.f.-kringen moeten omschakelen. Daar dit bij de super meestal
slechts 3 kringen betreft, doch bij de directe ontvanger meer, is de
super in dat geval te prefereren.
De directe ontvanger zal hier niet in detail worden besproken; de
meeste problemen, welke voor de super gelden, zijn ook voor de directe
ontvanger van belang.
Het belangrijkste verschil tussen het h.f.-gedeelte van een omroepontvanger en dat van een televisie-ontvanger is gelegen in de band
breedte. Een omroepontvanger heeft een bandbreedte van io a 20 kHz.
Voor televisie-ontvangers eist men een bandbreedte, afhankelijk van
het systeem, waarvoor de ontvanger dient; voor het Engelse systeem
2 MHz, voor het Amerikaanse 4 MHz en voor het Europese systeem
5 MHz. Verder is het voor de gebruikte versterker noodzakelijk, dat
ie. de amplitudekarakteristiek in het doorlaatgebied vlak is; 2e. in dit
gebied de fasekarakteristiek lineair is. Slechts in dat geval zullen alle
details van het beeld, die vaak aanleiding geven tot zeer grillige sig
naalvormen met steile flanken, onvervormd worden doorgegegeven.
Zeer belangrijk is hierbij het gedrag van de versterker voor sprongs
gewijs veranderlijke spanningen; de weergave hiervan bepaalt in hoge
mate de scherpte van het beeld.
Moeten dus aan de ene kant de beeldsignalen zo gelijkmatig mogelijk
worden versterkt, aan de andere kant dienen in de beeldversterker
maatregelen te worden getroffen, dat spanningen met de ge luidsfrequentie niet tot de detector voor het beeldsignaal kunnen door
dringen. Deze zouden na detectie en versterking tot hinderlijke strepen
in het beeld aanleiding kunnen geven. Is het begeleidende geluid in
amplitude gemoduleerd, dan streeft men naar een onderdrukkingsfactor van 200 a 300 maal. Daar de detector van het beeldkanaal slechts
op amplitudevariaties, doch niet op frequentievariaties reageert, is bij
frequentiemodulatie voor het geluidskanaal een dergelijke grote onderdrukkingsfactor niet nodig.
Hier is dus reeds van nature een scheiding aanwezig. Er moet echter
voor worden gezorgd, dat nergens in het in frequentie gemoduleerde
signaal enige amplitudemodulatie wordt veroorzaakt. Dit geschiedt
gemakkelijk, wanneer de amplitudekarakteristiek niet absoluut vlak is.
In dat geval treedt er toch weer een storing in het beeld op. De meeste
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Fig. i. Selectiviteitskromme voor een televisie-ontvanger. fx. draaggolffrequentie
voor het beeld; /2. voor het geluid; /3. voor het geluid van het naastliggende
kanaal; ƒ,. voor het beeld van het naastliggende kanaal.
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constructeurs geven er dan ook de voorkeur aan, om ook bij frequentiemodulatie voor het geluid te zorgen, dat de frequentieband, door het
geluidssignaal ingenomen, vóór de beelddetector behoorlijk is verzwakt.
Deze maatregelen komen neer op het aanbrengen van filters. Daar de
centrale frequentie van het geluidskanaal niet ver van het einde van
de beeldband verwijderd is, dienen de flanken van de filters vrij steil
te zijn. Dit brengt weer het gevaar met zich mee, dat ten gevolge van
frequentiedrift van de locale oscillator, omzetting van FM in AM
optreedt op de flank van deze filters. Dit is de reden, dat men bij FM
het dal voor de geluidsonderdrukking over een breedte van 200 kHz
vlak maakt.
Zowel bij AM als FM voor het geluidskanaal zal bij onvoldoende
onderdrukking een storing in het beeld optreden van een frequentie,
die het verschil is tussen de frequenties van beeld- en geluidsdraaggolf
(voor Europa dus 5,5 MHz). Immers, bij de detectie van het video
signaal kan de geluidsfrequentie als een zijbandfrequentie van de
beelddraaggolf worden opgevat.
Het onderdrukken van het zeer fijne 5,5 MHz-raster kan ook in de
videotrap geschieden. Bij FM verkrijgt men dus uit de detector een
in frequentie gemoduleerde wisselspanning van 5,5 MHz. Het is
mogelijk, deze spanning na de videodetector af te scheiden, te ver
sterken en te detecteren. Men spreekt dan van zwevingsontvangst
(Eng. Intercarrier sound).
De overige selectiviteitseisen worden bepaald door de locale zendersituatie. Zo moet, als enige kanalen naast elkaar voor televisie worden
gebruikt, niet alleen aandacht worden besteed aan het onderdrukken
van het begeleidende geluid in de beeldversterker, doch ook van het
geluid en het beeld van de naburige kanalen. De onderdrukkingsfactoren
voor het naburige geluidskanaal zijn nog hoger, omdat het voorkomt,
dat het signaal van de zender, waarnaar men kijkt en luistert, veel
zwakker is dan dat van de in frequentie naburige zender.
Wordt met de mogelijkheid van storing door zenders in de buurkanalen rekening gehouden, dan geeft fig. 1 de selectiviteitskromme
van een ontvanger, geschikt voor het Europese systeem en afgestemd
op kanaal 3.
2. H.f.-brede-bandversterking
De frequentieband, die het h.f.- en het m.f.-gedeelte van een
televisie-ontvanger moet versterken, is relatief breed. Dit vereist
bijzondere voorzorgen bij de constructie der koppelelementen tussen
de versterkbuizen (zie ook Deel 2, hfdst. V.C.6). Hierbij maakt men
steeds gebruik van afgestemde kringen. Pogingen om met ingewik
kelder filters grotere versterking per trap te bereiken faalden wegens
de grote moeilijkheden van afregelen in de massaproductie.
De bandbreedte van een afgestemde kring wordt bepaald door de
verhouding RjL (zie Deel 2, hfdst. III.A. 10, fig. 52). Voor de grote
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breedten, die voor televisie noodzakelijk zijn, moet dus een kring met
een grote waarde van R/L worden gekozen. Nu is de versterking y
van een penthode met de steilheid S, met een afgestemde kring, waar
van de impedantie Z bedraagt, in de anodeketen, gegeven door
y = S Z.
De impedantie van de kring bedraagt voor de frequentie, waarop de
kring is afgestemd,
CR'
zodat voor deze frequentie
5
y~ CR/L’
Nu moet R/L groot worden gekozen. Om dus nog een redelijke
versterking te bereiken, kan men 5 groot of C klein kiezen. Een grote
steilheid maakt het gebruik van speciale buizen noodzakelijk, zoals
EF 50 (S = 6 mA/V); EF 51 (S = 9 mA/V); EF 42 (S = 9 xnA/V),
soms zelfs secundaire-emissiebuizen, die men thans tot een steilheid
van 25 mA/V kan vervaardigen, doch die minder stabiel zijn.
De afstemcapaciteit kan men niet willekeurig klein maken. Bij
afwezigheid van een uitwendige capaciteit blijft altijd de parallel
schakeling van anode-, rooster- en bedradingscapaciteit over. De spoel
heeft voor trillingskringen op hoge frequentie meestal een zeer kleine
eigencapaciteit; monteert men de spoel echter in een bus, dan wordt
ook deze capaciteit van belang. In het beeldkanaal is de buiscapaciteit
steeds het grootste gedeelte van de totale kringcapaciteit. Dit brengt
echter enige bezwaren met zich mee. Zo is het vaak noodzakelijk om
bij verwisselen van een buis de desbetreffende kring bij te stemmen.
Regelt men de versterking door variatie van het instelpunt op de
Iz-Vg-karakteristiek, hetzij met een handregeling der roosterspanning,
hetzij automatisch, dan zal zonder speciale voorzorgen de desbetref
fende kring (of kringen) verstemmen (zie Deel 3, hfdst. IV.J.3.^).
De eis van geringe capaciteit sluit het gebruik van een condensator
(trimmer) als afstemorgaan uit. Daarom wordt bijna uitsluitend door
middel van een bewegende kern van magnetisch materiaal de zelfinductie ingesteld.
De afgestemde kringen als koppelelementen worden gebruikt als
enkele kringen, al of niet alle op dezelfde frequentie afgestemd, of als
gekoppelde kringen. Gebruikt men steeds enkele kringen, afgestemd
op de frequentie van het midden van de door te laten band, dan is
de versterking per trap gering, daar het voor het verkrijgen van een
brede doorgelaten frequentieband nodig is, een kring met een kleine .
Q te gebruiken. In de meeste gevallen gebruikt men dan ook voor
enkele kringen een stelsel, waarbij de kringen op verschillende fre
quenties in het doorlaatgebied worden afgestemd, zodanig, dat het
product der individuele resonantiekrommen een vlakke totaalkromme
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oplevert. Dit systeem noemt men „verschoven afstemming” (Eng.:
staggered tuning) (zie Deel 2, hfdst. V.C.6).
Inductief gekoppelde bandfilters (zie fig. 2) geven moeilijkheden
met trimmen. Zoals vermeld moet dit steeds geschieden door afregelen
van de zelfinductie. Verandert echter de zelfinductie, dan verandert
tevens de koppelfactor.

F-

l

X

x
* +Vb

Fig. 2. Inductief gekoppeld bandfilter. De capaciteiten der
afgestemde kringen worden gevormd door de buis- en bedradingscapaciteiten; de zelfinducties der kringen zijn instelbaar.
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Fig. 3. Bandfilter met capacitieve
topkoppeling.
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Fig. 4. Bandfilter met capacitieve
voetkoppeling.

Bij capacitieve topkoppeling (fig. 3) is de bereikbare versterking
kleiner dan bij inductieve koppeling. Een typische eigenschap van deze
schakeling is verder, dat de versterking aan de lage frequentiekant van
. het doorlaatgebied sneller afneemt dan aan de hoge frequentiezijde.
De „ver-af”-selectiviteit is dus voor hoge storende frequenties slechter
dan voor lage.
Gebruikt men tenslotte capacitieve voetkoppeling (fig. 4), dan is de
maximaal te bereiken versterking groter dan bij inductieve koppeling,
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daar met de buiscapaciteit de koppelcondensator in serie als afstemcapaciteit optreedt en dus de effectieve afstemcapaciteit kleiner is. Bij
dit systeem neemt de versterking voor hoge frequenties sneller af dan
voor de lagere.
Vroeger werden vaak bandfilters toegepast, waarbij de totale demping
practisch aan één zijde was aangebracht. Voor de vereiste bandbreedte
moeten de kringen zulk een „slechte" kwaliteit (kleine kwaliteitsfactor Q) hebben, dat practisch de demping bepaald wordt door een
weerstand parallel aan de kring. Bij eenzijdig gedempte bandfilters
kan men theoretisch een winst van 25 % in versterking bereiken t.o.v.
symmetrisch gedempte bandfilters (zie Deel 2, hfdst. V.C.6). Tegen
over dit geringe voordeel staat het grote nadeel van een zeer ongunstige
vorm van de resonantiekromme bij capaciteitsvariatie, bv. ten gevolge
van regeling van de steilheid der buizen. Er zal dan een piek optreden
ongeveer op die frequentie, waarop de kring met geringe demping is
afgestemd. Bij bandfilters met symmetrische demping blijven bij een
geringe verstemming de toppen vrijwel even hoog en dus de kromme
vlak en wordt alleen de bandbreedte iets beïnvloed, wat veel minder
nadelige gevolgen heeft.
De symmetrisch gedempte bandfilters zijn uitvoerig behandeld in
Deel 2, hfdst. III.B. Daar de afstemfrequenties steeds veel hoger
liggen dan de middenfrequenties van omroepontvangers, gelden de
gebruikte benaderingen, niettegenstaande de grote bandbreedte, ook
hier, zodat de berekeningen analoog verlopen.
In het h.f.-gedeelte vóór de mengbuis dient men er rekening mee
te houden, dat de dempingen, veroorzaakt door de buizen, aanzienlijk
zijn, zodat deze meestal de begrenzende factor zijn voor het bereiken
van de benodigde kringkwaliteit.
De „verschoven", ten opzichte van elkaar verstemde, kringen zijn
besproken in Deel 2, hfdst. V.C.6. Wegens hun grote betekenis voor
de televisie-ontvanger gaan we er hier nog wat nader op in. Er blijkt
een analogie te bestaan tussen het geval van twee verschoven kringen
en dat van twee gekoppelde kringen.
Een versterker met twee in frequentie verschoven kringen is sche
matisch getekend in fig. 5. De spoelen Lx en L2 worden met de buiscapaciteiten in afstemming gebracht op twee frequenties, resp. en /2.
De dempingen worden gevormd door de weerstanden Rl en i?2.
Voor een afgestemde kring (fig. 6) is de admittantie
Y=

O)

oj0\

j±ï- + jo>C + ~ = jco0C[----------\wo

Hierin is co0 de resonantiefrequentie.
Stel nu de relatieve verstemming
— COo_ Af
p=— co„
ƒ»•

w

1

R

(1)
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Voor frequenties in de buurt van a>0 geldt:
co

2 Ao)
co

Cü0

2

(O0

Dit ingevuld in (i) levert
y =-^- + ;2£w0C = -^-(i + 2jco0CRP).

B2

jr
o
°l
oL

Ll

R

o

«1

X T 1 tT

X

Fig. 6. Afgestemde kring,
bestaande uit de parallel
schakeling van een spoel,
een condensator en een
weerstand.

!

+ V8

Fig. 5. Versterker met twee in frequentie
verschoven kringen.
Men definieert de kringkwaliteit Q als
Q = (o0 R C =
zodat

R
ojq L

Z= R(i +j2pQ)~1,

dus
| Z\ = *(1 + 4
De versterking y voor een zekere verstemming p vindt men uit
y = S\Z\ = SR(i+4p2 Q2) 1/**
Stel nu n gelijk aan het quotiënt van de versterking y0 bij de resonantiefrequentie en de versterking yp bij een verstemming p, dus

n=X2L =

np)

dan is

SR
= (1+4/3’QT's
■S/?(i+4/32Q2)-'/.
^

Vn2—1.

Deze laatste formule legt het verband tussen kringkwaliteit en
bandbreedte.
De bandbreedte (d.i. het verschil der frequenties bij de verstemming
2 Aoj _ /? o>0
-f /? en — P) is B = 2 Af
271
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B

(o0
27T Q

2

Vn2 — i

27i CR Vn2 — i.

Hieruit volgt de vereiste parallelweerstand
R=

i

2 Ti B C Vn2— i.

Nu is voor de resonantiefrequentie
7o = 5

=

Hieruit volgt voor dit geval de algemene eigenschap, dat het product
y0 B van bandbreedte en versterking constant is bij gegeven capaciteit
en steilheid.
Stel nu de eigen cirkelfrequenties van de verschoven kringen coL
en coo, dan zijn dus de relatieve verstemmingen t.o.v. het midden van
de band (w0):
co2 — oj0
°h — % en
ói =
<52 =
cü0

(Oq

Stel verder, zoals hierboven, p =

co—
OJq

I
Yi = j<o1c( —------ —
— 7^
\ o>i
°> )
Nu is
COi
co
i ~h P _ i ~f~
» (i +
cüi
co
i + <5i
i+P

Men vindt dan

j1 +iMiRi

~

*)L
«h

(i —«i) - (i + *i) (i ■- f) =

dus
^ = ^{1 + 2/ (P-aj Qi}_1 =

{l +3ƒ(/? —«5J Qi}-1.

De versterking van de eerste trap voor een verstemming ƒ3 wordt
yi o?) =

5xQr

{i+4(/ï-«5i)2Q12}-‘/’-

®i

Op geheel overeenkomstige wijze vindt men voor de versterking van
de tweede trap
•So Qo
C^2 CTg

{r + 4

De totale versterking wordt
yt(j3) = yi 03)72 03) =
= ■Sl5,?l-gg- [{! + 4 (/? — «J* <?x2} {1 + 4 (/»- ^)2 Q22}]Wi

C^2
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Werkt men de vorm tussen haken uit, dan vindt men, gerangschikt
naar opklimmende machten van /?,
i + 4 WQi2 + VQJ) + 16 <5,2 (522 Q,2 Q22 +
~+ <52Q22) + 4 <52
+ <52) Q12Q22} +
+ 4 P2 (Qi2 + Q22 + 4 (V + 4 *1 <52 + <522) Q* Q22} +
-32/53{(^+<52) Q,2 Q22} +
H-i6/?4 Q,2 Qo2.
Deze uitdrukking geeft de versterking als functie van de frequentie,
dus de afstemkromme van de versterker. Wil deze kromme symmetrisch
zijn, dan moeten de termen met p en /93 nul zijn, want alleen voor
even machten zijn die met een positieve en met een even grote negatieve
exponent gelijk. De coëfficiënt van p3 is nul als
+ ^2 = o (symmetrische verstemming).
Dit ingevuld in de coëfficiënt van p en deze nul gesteld levert
Qi — Q2*

Stel deze gelijk aan Q.
Noem nu
Tl2

dan vindt men met

ri(o) y2(o) .
Yi(P) y2(0 7

= Q2 = Q en ö1 -f <52 = o of öj2 = <522 = <52:

Si S2 Qo
ri(o) y2(o) = w, w2 Cj C2 {(i + 4 <52 Q2)}-1.
Voor een verstemming p is
Vi (fl y2 (0 = ^ [{I + 4(/5 + <5)2 O2} {i + (/5- <3)2 Q2}]-'1’,
dus
_ {i + 4 (ff +<3)2 Q2}{i + 4 (ff—<3)2 Q2}

{i + 4a*0*j*
Dit is dus de vergelijking van de afstemkromme in een iets meer
overzichtelijke vorm.
Het blijkt, dat voor i — 4 <52 Q2 > o de kromme één minimum
vertoont en overeenkomt met een onderkritisch gekoppeld bandfilter.
Voor 1 — 4 <52 Q2 < o ontstaan 3 extreme waarden en wel een maximum
en twee minima. De vorm van de kromme komt nu geheel overeen
met die van een overkritisch gekoppeld bandfilter. De overgang van
één piek naar twee pieken treedt op bij 1 — 4 ó2 Q2 = o of bij een
verstemming S =

Men spreekt hier van kritische verstemming.
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Om een kromme te verkrijgen met een zo vlak mogelijke top stelt
men steeds op deze kritische verstemming in. Men kan nu de ver
gelijking der kromme ook als volgt schrijven:
16 /V Q4 + 8 p2 Q2 (i — 4Ó2 Q2) + (i — n4) (i + 4 ó2 Q2)2 = o.
Voor kritische verstemming is ö = <5^ en Q =

V

De vergelijking gaat dan over in
-TTT + 4(1 — n*) — o
met

P=

2/0

of

p

<5k =

V2l^'ft4 — 1 *

wordt dit

1
B
ók = -r
fo 2 V2 l^tt4 — I

0 - 73--i'73
Zijn dus gegeven het midden f0 van de door te laten band, de band
breedte B en de val n, die men aan de rand van de band wil toelaten,
dan kan men met bovenstaande formules Q en <5 berekenen.
Uit Q = co0 R C bepaalt men nu bij gegeven capaciteit de benodigde
parallelweerstand R.
Het is bij versterking met verschoven kringen wat lastig om van
de versterking per trap te spreken, immers voor bijna iedere frequentie
is de versterking van beide trappen verschillend. Men bepaalt nu de
totale versterking in de top en definieert de trapversterking bij 2
trappen met verschoven kringen als de wortel uit de totale versterking.
P = o stellend vindt men voor de totale versterking
Yt(P = o) =

SiS2 Q2
CO o C* j C2

(1 + 4 <52 Q2)-1.

Voor kritische verstemming ^<5 = 2~oj is
S1S2Q2

yt(P = o) =

2 Wj CO2 Cj C*2

Hebben beide buizen gelijke steilheid, dus is S1 = S2 = S en is,
zoals practisch altijd het geval zal zijn C1 = C2 = C, dan vindt men,
als men benaderend co1 co2 = co02 stelt,
S2 Q2
y t (p = o) = 2 COq2 C2'
dus de versterking per trap y per trap =
6

SQ
co0 C V2 *
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Vult men de gevonden waarde voor Q in, dan ontstaat tenslotte
5
y per trap =
V2 fa4 J) ',A'
Ter toelichting berekenen we een voorbeeld.
Gevraagd een m.f. versterker te berekenen voor een middenfrequentie van 18 MHz. Bandbreedte 4 MHz. Val aan de rand van
de band nt = 1,2. Koppelelementen zijn twee verschoven kringen.
De benodigde kwaliteit voor beide kringen vindt men uit

Q = -J2- Va t/nc — 1 = 2
B

Verder:

X 18

4 V2

ök

1 =4^5*

W = 1/9^n%*

2Q

De verstemming t.o.v. het midden van de band bedraagt dus
0,11 X 18 ^ 2 MHz. De ene kring is dus afgestemd op 16 MHz en
de andere op 20 MHz, beide met Q = 4,5.
De resonantiekrommen zijn getekend in fig. 7, waarin tevens het
product van beide is aangegeven.
De berekening voor 3 verschoven kringen verloopt analoog. Uit de
symmetrie-eis volgt: ö3 = o, dus een der kringen is afgestemd op de
centrale frequentie, en <5, = ó2 = <5, dus ook hier liggen de beide
andere kringen symmetrisch t.o.v. het midden, en Ql = Q2 = Q. Uit
de voorwaarde voor juist één piek volgt: Q3 = 1/2 Q en tevens <52 Q2 = 3/4.

q = -2A. r

Verder:

Met deze formules kan het stelsel worden berekend. Voor de
versterking per trap vindt men hier:
S
7trap
nB C V2 (n*---l) l/s
Ook voor dit geval berekenen we een voorbeeld.
Stel evenals in het vorige geval /0 = 18 MHz, B = 4 MHz, nt = M*
Qi =

]^nt2 — 1

2 X ï8 i6/—0---------------- l,22 — 1

4

= 7/7;

Q3 = -|- = 3<9; ^Q2 = 3/,; <52 = ^6-o = 0,0125;
De verstemming is dus 0,11 X 18^2 MHz;
de ie kring is afgestemd op 16 MHz; Qi = 7,7;
de 2de kring is afgestemd op 18 MHz; Q2 = 3*9>
de 3de kring is afgestemd op 20 MHz; Q3 = 7,7.
De afstemkrommen vindt men in fig. 8.

s = 11,2 %.
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Fig. 7. Resonantiekrommen van een versterker, bestaande uit twee
trappen, voorzien van onderling verstemde enkelvoudige kringen. De
krommen voor iedere trap afzonderlijk, alsmede de kromme voor de
gehele versterker zijn aangegeven.
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Fig. 8. Resonantiekrommen van een versterker, bestaande uit drie
trappen, voorzien van onderling verstemde enkelvoudige kringen.
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De totaalkromme is, evenals die van fig. 7, niet symmetrisch. Dit
komt, omdat in deze voorbeelden Aco niet klein is ten opzichte van <w0.
Uit deze voorbeelden blijkt een belangrijke eigenschap. Bij vergroten
van het aantal trappen neemt zowel de benodigde Q als de versterking
per trap toe. Dit laatste leidt tot de veronderstelling, dat, als men een
versterker met een aantal trappen, bv, 6, wil ontwerpen, men het
beste een systeem zou kunnen kiezen, waarbij alle 6 kringen ver
schillend zouden zijn afgestemd. Het zal dan echter blijken, dat de
benodigde Q’s onpractisch groot worden. In de practijk gaat men dan
ook nooit boven 5 verschoven kringen.
Bij gegeven buizen en gegeven bandbreedte is de versterking het
kleinst bij het gebruik van enkelvoudige, op dezelfde frequentie
afgestemde kringen in cascade; gekoppelde kringen als koppelelementen
geven grotere versterking per trap; bij gebruik van enkelvoudige, in
frequentie verschoven kringen is de versterking per trap het grootst.
Fig. 9 geeft een overzicht van de bereikbare versterking bij de
verschillende systemen. Hierbij is voor alle stelsels verondersteld:
gelijke steilheid van de gebruikte versterkbuizen, gelijke afstemcapaciteit en gelijke totale bandbreedte, steeds voor dezelfde val aan
de rand van de band. Als vergelijkingswaarde wordt steeds gekozen
het optimale geval van verschoven kringen, dus voor n trappen n
kringen, alle op verschillende frequenties afgestemd (de lijn D).
Hiermede vergelijken we:
a. Enkele kringen in cascade
Voor één trap is de versterking natuurlijk gelijk aan die van het opti
male verschoven systeem voor één trap. Voor meer trappen wordt het
stelsel met gelijke kringen snel ongunstiger. Dit wordt duidelijk, als
men bedenkt, dat bv. voor een versterker met 6 trappen bij een totale
val aan de rand van de band van nt, per trap gerekend moet worden
met een val gelijk aan l^nt. Om dit te bereiken moet Q kleiner
worden gekozen en wordt dus de versterking geringer dan in het geval D.
b. Tweetraps verschoven systeem in cascade
Dit betekent, dat bv. voor een 6-traps versterker drie maal een
systeem van 2 verschoven kringen in cascade staat. Daarom snijdt
kromme B de rechte voor optimaal verschoven kringen bij een aantal
trappen gelijk aan twee; daarna wordt ook dit stelsel voor meer trappen
slechter. Het blijft echter gunstiger dan enkele kringen in cascade.
c. Gekoppelde kringen met gelijke Q {symmetrisch gedempt)
Voor een gering aantal trappen zijn bandfilters gunstiger; bij 3
trappen bereikt men met bandfilters dezelfde versterking als met een
systeem met 3 verschoven kringen. Voor een nog groter aantal trappen
is een stelsel met verschoven kringen gunstiger.
Als buizen voor de h.f.-brede-bandversterker kiest men buizen, die
naast een grote steilheid kleine capaciteiten hebben. Men zou de
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5
grootheid y;—j—yr als kwaliteitsfactor van de buis kunnen definiëren.
Cg -+- Ca
Bij gebruik als versterkbuis op zeer hoge frequenties is ook de ingangsdemping van belang (zie Deel 2, hfdst. IV. K).
Daar de impedanties der kringen betrekkelijk klein zijn, geeft, indien
men penthodes gebruikt, Cag geen last.
Bij de opstelling en de keuze der aardpunten dient men er voor te
zorgen, dat de h.f.-stromen door de kringen niet over grofe afstanden
door het chassis vloeien; dit zou oscilleren kunnen veroorzaken en
heeft dus een ongunstige invloed op de stabiliteit.

Fig. 9. Gemiddelde versterking per trap als functie van het aantal trappen, met
voor alle gevallen dezelfde bandbreedte. A. enkele kringen in cascade; B. tweetraps
verschoven kringen in cascade; C. gekoppelde kringen met Qi = Q2 in cascade;
D. verschoven kringen; E. gekoppelde kringen met Qi = 5 Q» in cascade. De
krommen hebben alleen betekenis voor gehele waarden van de abscis.
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3. Onderdrukking van het geluidssignaal in het beeldkanaal
We bespreken nu, hoe het geluidssignaal in het beeldkanaal wordt
onderdrukt. Dit geschiedt bijna altijd met behulp van op de draaggolffrequentie van het geluidskanaal afgestemde kringen, die zo geschakeld
zijn, dat ze de geluidsfrequentie blokkeren. Dit kan op verschillende
manieren worden bereikt.
a. Een afgestemde kring in de kathodeleiding
In de kathodeleiding van een versterkbuis is een kring opgenomen,
bestaande uit de parallelschakeling van een zelfinductie L en een
capaciteit C, afgestemd op de draaggolffrequentie van het geluidskanaal
(fig. io). Hierdoor ontstaat een
tegenkoppeling. Voor de resonantiefrequentie van deze kring is de
tegenkoppeling maximaal, dus de
versterking zeer gering. Ligt, zo
als bij het Europese systeem, de
draaggolffrequentie van het ge
o
o
luidskanaal
slechts 0,5 MHz van
o
O
o
o
de rand van de band van het
o
o
o
o
beeldkanaal af, dan dient de im
S
r
o
8
K>
pedantie van de kring onmiddellijk
L>o
:c
o
naast de frequentieband van het
geluidskanaal snel af te nemen.
Men stelt daartoe de kring
Fig. io. Schakeling voor het versterken samen uit een kleine zelfinductie
van het beeldsignaal met onderdruk en een grote capaciteit. Nadelen
king van het geluidssignaal. De kring
L C is afgestemd op de draaggolf van deze methode zijn, dat het
frequentie van het geluidskanaal. Tus afregelen van de kring moeilijk is
sen de punten A en B kan het geluids en dat de onderdrukkingsfactor
signaal worden afgenomen.
afhangt van de steilheid van de
buis, die bij regelen van de ver
sterking varieert. Een voordeel van deze schakeling is, dat het geluids
signaal op eenvoudige wijze van deze kring kan worden afgenomen,
nl. aan de klemmen A en B (fig. io). De impedantie van de kring
is klein en is aan een zijde geaard, zodat de klem B rechtstreeks met
het rooster van de er op volgende versterkbuis van het geluidskanaal
kan worden verbonden, ook wanneer deze buis op een betrekkelijk ver
verwijderde plaats op het chassis is gemonteerd.

i lx..

b• Een afgestemde parallelkring als koppelelement
Tussen de anode van de eerste en het rooster van de tweede buis
is een L C-kring opgenomen (fig. n), die is afgestemd op de draaggolftrequentie van het geluidskanaal. Ook deze kring moet voor de fre
quenties van het geluidskanaal een grote impedantie bezitten en voor
e overige frequenties een kleine, zodat ze op dezelfde wijze wordt
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gedimensionneerd als de L C-kring van fig. 10. Daar beide zijden
van de L C-kring van fig. 11 een grote h.f.-spanning tegen aarde
bezitten, is het niet mogelijk, hiervan zonder meer het signaal voor
het geluidskanaal af te nemen.
c. Een afgestemde seriekring in de anodeketen
Parallel aan de zelfinductie L0 (fig. 12) in de anodeketen is een
zelfinductie L in serie met een condensator C opgenomen, weer

L
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Fig. 11. Schakeling voor het versterken van het beeldsignaal met
onderdrukking van het geluidssignaal. De kring L C is afge
stemd op de draaggolffreqentie van het geluidssignaal. Het
geluidssignaal kan niet van deze schakeling worden afgenomen.

Fig. 12. Schakeling voor het versterken van het beeldsignaal met
onderdrukking van het geluidssignaal. De keten L C is afge
stemd op de draaggolffrequentie van het geluidssignaal. Het
geluidssignaal kan worden afgenomen tussen de klemmen A
en B. De zelfinductie L en de capaciteit C kunnen ook van
plaats worden verwisseld.
afgestemd op de draaggolffrequentie van het geluidskanaal. Deze
keten, gevormd door L en C, moet juist voor de frequenties van het
geluidskanaal een kleine impedantie bezitten, terwijl de gehele scha
keling in de anodeketen voor de overige frequenties een grote impe
dantie moet hebben. Hier nemen we L groot en C klein. Daar de keten
eenzijdig is geaard, kan over de condensator C (of, bij omgekeerde
volgorde van L en C over de spoel L) het signaal voor het geluids
kanaal worden afgenomen tussen de klemmen A en B. De impedantie
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tussen deze beide punten is echter groot, wat een nadeel is ten opzichte
van de schakeling volgens fig. io.
Bij een ontvanger, bestemd voor ontvangst van een enkele zijband,
bij een televisiesysteem, dat beide zijbanden uitzendt (bv. het Engelse
systeem), kan met voordeel die zijband worden versterkt, die het verst
van het geluidskanaal is verwijderd (fig. 13).
a

/'B

41,5 MHz

45MH2

Fig. 13. Selectiviteitskromme van een enkel-zijband-ontvanger
voor ontvangst van een met twee zijbanden uitgezonden sig
naal. In de ontvanger wordt de zijband gebruikt, die het verst
van het geluidskanaal is verwijderd. A. selectiviteitskromme
voor de zender; B. selectiviteitskromme voor de ontvanger.
De selectiviteit van de beeldkanaalversterker is dan meestal zonder
meer voldoende om zonder verdere voorzorgen een voldoende geluidsonderdrukking te waarborgen.
4. De antenne en de antennekring
Als ontvangantenne gebruikt men bij televisie steeds een of andere
vorm van dipoolantenne (zie Deel 4b, hfdst. IV.3). Deze wordt dan
via een kabel of een transmissielijn met de ontvanger verbonden. De
in de antenne opgewekte spanning is evenredig met de electrische
veldsterkte ter plaatse. In het algemeen is dus:
V = hF.
Hierin is V de in de ontvangantenne opgewekte spanmng,
d
^
sterkte en h een evenredigheidsfactor, de Zg- //
ifafhaneffectieve hoogte, die op bovenstaande wijze is ^de£n
’e en de
kelijk van het type antenne, de afmetingen van de ante
golflengte. Voor een dipool, die een halve golflengte ( /2 •)
&
is de effectieve hoogte h = —. Hieruit volgt, dat de opgewekte
spanning kleiner wordt, als de golflengte afneemt.
We beschouwen nu achtereenvolgens
а. de bandbreedte;
б. de aanpassing van de antenne aan de kabel;
c. gerichte ontvangst.
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a. De bandbreedte
Bij gelijke veldsterkte is de in een dipoolantenne opgewekte spanning
het grootst, indien de golflengte X van de ontvangen golven tweemaal
zo groot is als de lengte l van de antenne. Is de golflengte een weinig
groter of kleiner, dan is de opgewekte spanning nog bijna even groot;
is de golflengte veel groter of kleiner, dan wordt de opgewekte spanning

.1
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Fig. 14. De stroom- en spanningsverdeling langs een dunne horizon
tale dipoolantenne.

Fig. 15. De stroomverdeling langs
een dikke dipoolantenne.

klein. De dipoolantenne bezit dus een zekere selectiviteit, op gelijk
soortige wijze als een afgestemde kring. Men kan dus bij een antenne
evenals bij een afgestemde kring van een bandbreedte spreken. De
bandbreedte van de antenne hangt verder af van de vorm van de
antenne en van de verhouding van de dikte tot de lengte. Om de
constructie van de antenne eenvoudig en goedkoop te houden gebruikt
men voor ontvangantennes uitsluitend cilindrische dipolen. De eigen
schappen hiervan zullen in het kort worden besproken (zie ook Deel IVb).
Indien de lengte van een dergelijke dipool ongeveer 1/2 X bedraagt,
zal de stroomverdeling er bij dunne antennes uitzien zoals fig. 14
aangeeft. De stroom is hier bij benadering sinusvormig over de lengte
van de antenne verdeeld. Bij antennes met grotere verhouding van de
dikte d tot de lengte / wijkt de stroomverdeling steeds meer van de
sinusvorm af en ontstaat het beeld van fig. 15. Bovendien vertonen
dipoolantennes bij toename van d// nog de volgende eigenschappen.
ie. De bandbreedte van de antenne wordt groter. Het gedrag
vertoont overeenkomst met dat van een kring, waarvan de kwaliteitsfactor Q kleiner wordt,
2e. De frequentie, waarop de antenne is afgestemd, blijkt lager te
liggen naarmate d/l toeneemt. Nu is een dipool afgestemd bij een
lengte, die iets kleiner is dan 1/2 X. Dit verschil noemt men de verkor
ting en deze neemt toe als dfl groter wordt,
3e. De stralingsweerstand, die bij een dunne halve-golf-dipool
ongeveer 70 ü. bedraagt, neemt langzaam af bij toenemende dikte.
Een en ander zal in het volgende worden toegelicht. Daar de antenne
enige overeenkomst vertoont met een afgestemde kring, kan men in
een grafiek het verloop van reactantie en (stralings-)weerstand als
functie van de frequentie uitzetten. Dit is in fig, 16 gedaan voor een
dipool met grote (b) en kleine (a) verhouding d/l.
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In de buurt van de resonantiefrequentie lijkt het gedrag van een
Va^-dipool veel op dat van een seriekring met een serieweerstand
van 70 H en een zelfinductie en een capaciteit met zodanige waarden,
dat de reactantie als functie van de frequentie voor de resonantie
frequentie dezelfde helling heeft als die van de desbetreffende antenne.
Buiten de omgeving van de resonantiefrequentie is het gedrag van
de antenne echter anders dan dat van een seriekring, De „Q”, die
men met inachtneming van bovenstaande restrictie aan een antenne
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Fig. 17. Vervangschema voor
een dipoolantenne. De waarden
van R, L en C zijn afhankelijk
van de frequentie.
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Fig. 16. De weerstand R en de reactantie X
van een dipoolantenne als functie van de
frequentie, a, bij een kleine waarde van d/l;
b. bij een grotere waarde van d/7. (d is de
diameter, l de lengte van de antenne.)

Fig. 18. Stroomverdeling langs
een dunne dipoolantenne voor
een golflengte, gelijk aan de
totale lengte van de antenne.

kan toekennen, hangt af van Z/d. Bv.: Z/d = 2,5 X io2, Q = 4,7;
Z/d = 2,5 X io3, Q = 13. Het eenvoudigste vervangschema van een
1/2A-dipool wordt dus als in fig. 17 aangegeven. De hierboven
gevonden waarden van Q zijn natuurlijk gemeten met de klemmen
a en b kortgesloten.
Wordt nu door een dergelijke antenne een signaal met een frequentie
2 (o0 ontvangen, dan is het beeld van de stroomverdeling zoals in
fig. 18 aangegeven, De impedantie, gemeten tussen de ingangsklemmen
a en b zal, omdat de stroom I daar ter plaatse klein is, zeer groot zijn.
De antenne vertoont veel overeenkomst met een parallelkring. Bij een
frequentie 3 cu0 gelijkt de oorspronkelijke 1/2A-dipool weer op een
seriekring en zo vervolgens.
Al deze beschouwingen zijn sterk vereenvoudigd. De theorie, die
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het gedrag van cilindrische dipolen nauwkeurig beschrijft, is ont
wikkeld door Hallén, De resultaten van deze theorie zijn gegeven in
de figuren 19 en 20. Fig, 19 geeft de stralingsweerstand als functie
van de frequentie en fig. 20 de reactantie.
Duidelijk is uit deze krommen te zien, dat het gedrag van de dipool
in de buurt van w0 (Z = 1/2 l), 2w0(/= ).) en 3 cü0 (Z = 3/0 A) met het
hierboven beschrevene ongeveer overeenkomt. De situatie, die bij 2 a>0
bestaat, wordt antiresonantie genoemd. Ook de stralingsweerstand bij
iox io3r?
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Fig. 19. De stralingsweerstand als functie van de frequentie voor een
dipoolantenne.
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antiresonantie daalt blijkbaar bij toenemende d/l, evenals de helling
van de kromme, die de reactantie voorstelt. Verder dient nog te worden
opgemerkt, dat de toestand bij 3 coQ niet volkomen dezelfde is als bij
w0; de stralingsweerstand is bij 3 co0 (Z/A = 1,5) groter,
b. De aanpassing van de antenne aan de kabel
De antenne wordt door een kabel met de ontvanger verbonden. Hierbij
treden effecten op, die verband houden met het feit, dat de lengte van
de kabel vaak vele malen zo groot is als de golflengte van de draaggolf.

Fig. 20. De reactantie van een dipoolantenne als functie van de frequentie.
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Op het proces, dat zich bij gebruik van een lange kabel afspeelt, zal
nu iets nader worden ingegaan (zie ook Deel 2, hfdst. IILD).
In het op de draaggolf gemoduleerde beeldsignaal bevinden zich
steeds een aantal sprongsgewijs veranderende spanningen, nl. de
synchronisatie-impulsen en plotselinge zwart-wit- of wit-zwart-overgangen in het opgenomen beeld.
Een homogene kabel kan met een dusdanige impedantie Zk worden
afgesloten, dat de impedantie, gemeten aan het begin van de kabel,
ook Zk is. Deze impedantie noemt men de karakteristieke impedantie
of golfweerstand, In het algemeen is deze karakteristieke impedantie
R' + jtoL1
*k=]/ A1
+ j co C1 *
Hierin is R1 = de
L1 = de
A1 = de
C1 = de

weerstand
zelfinductie
afleiding
capaciteit

per
per
per
per

eenheid
eenheid
eenheid
eenheid

van
van
van
van

kabellengte;
kabellengte;
kabellengte;
kabellengte.

Aangezien bij televisie de frequentie hoog is en het geleidingsvermogen
van de aders en de kwaliteit van het diëlectricum goed zijn, is < < co Lx
en A1 << oj C1. De formule voor Zk vereenvoudigt zich in dit geval
tot

Zk-]/ O'
m.a.w. de golfweerstand is reëel.
Indien een kabel wordt afgesloten met een weerstand niet gelijk
aan de golfweerstand, zal een gedeelte van de energie, die aan het
begin van de kabel wordt toegevoerd, in de afsluitweerstand in warmte
worden omgezet en een ander gedeelte worden gereflecteerd. Het ge
deelte, dat gereflecteerd wordt, hangt af van de grootte der „mis
aanpassing”, Is de kabel kortgesloten of open, dan wordt alles gere
flecteerd. Een en ander wordt tot uitdrukking gebracht in de formule
1 —m
r = —:----- 4
1 +m
,
golfweerstand
,
m = de misaanpassing = -7-r-r-----------'St r noemt men de reflectieaisluitweerstand
coëfficiënt. Is de spanning aan de antennezijde van de kabel V (fig. 21)
en is aan het andere einde van de kabel een ontvanger met een ingangsweerstand i?0 aangesloten, dan wordt aan het eind r0 V teruggekaatst
door de ontvanger. Hierin is dus
1
*o =

Rk
I+ Ro
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Is nu ook de inwendige weerstand i?a van de generator (antenne)
niet gelijk aan fik, dan wordt de tegen het einde teruggekaatste golf
r0V nogmaals gereflecteerd met een reflectiecoëfficiënt

?R°
Fig. 21. De antenne met een weerstand
Ra en een ontvanger met een ingangsweerstand R0 zijn verbonden door een
kabel met een karakteristieke weerstand

Ra
R*
Rk'
1+
Rz

De amplitude van deze
golf is nu ra r0 V. Dit
geeft aanleiding tot een
tweede beeld. Dit beeld is over een afstand, overeenkomend met een
21
tijd —, t.o.v. het eerste beeld verschoven. Hierin is l de lengte van
de kabel en v de voortplantingssnelheid van het signaal in de kabel.
Deze snelheid v is in het luchtledige gelijk aan de lichtsnelheid c.
c
Voor een middenstof met een diëlectrische constante e is v = —
Ve
Een tweede reflectie zal een amplitude (ra r0)2 V hebben, enz. Bij
deze beschouwing is de demping van de kabel verwaarloosd. Veel
gecompliceerder wordt het, indien zowel /?a als fi0 complexe impedanties zijn. Ook de reflectiecoëfficiënt wordt dan complex. Dit zal
hier niet verder worden behandeld.
Uit het boven beschreven eenvoudige geval zijn belangrijke con
clusies te trekken.
Conclusie i, Er treden geen reflecties op, indien de kabel aan een
van beide zijden met zijn golfweerstand is afgesloten, dus indien
ra = o of r„ = o.
Conclusie 2. Indien de resonantiekromme van de antenne zeer breed
zou zijn, d.w.z. als de impedantie Za van de antenne practisch een
' weerstand zou zijn, dan zou deze weerstand als eenzijdige afsluiting
van de kabel kunnen dienen, als de golfweerstand van de kabel hieraan
gelijk was. Aan de ontvangerzede zou men dan een zeer grote impe
dantie kunnen nemen, met het voordeel van een tweemaal zo grote
spanning als wanneer men aan de ontvanger met de golfweerstand
afsloot. Deze oplossing is echter ongeschikt, want een impuls door de
ontvangantenne opgevangen zou aan de ontvanger volledig worden
gereflecteerd. Deze teruggekaatste golf bereikt weer de antenne en
wordt hier gedeeltelijk gereflecteerd, gedeeltelijk uitgezonden. Dit
geeft dus storing in naburige ontvangers. Daarom verdient het aanbeveling, r0 = o te maken. Indien ra = o en r„ = o, treden er geen
reflecties op. We hebben dan alleen met de hoofdgolf te maken; de
kabeleigenschappen zijn a.h.w, verdwenen en men mag in deze gevallen
een vervangschema opstellen, waarin geen kabel meer voorkomt. In
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fig. 22a is ra = o; in fig. 22b is r0 = o; in fig. 22c is ra = r0 = o.
Conclusie 3. Aangezien het in verband met het complexe karakter
van de antenne-impedantie en de afsluitimpedantie (kring, bandfilter)

280 n

Fig. 22. Vervangschema's voor de schakeling van
fig. 21, indien een der reflectiecoëfficiënten nul is.

Fig. 23. Gevouwen
dipoolantenne.

meestal niet mogelijk is een van beide reflectiecoëfficiënten nul te
maken, is het beter ze beide zo klein mogelijk te houden, zodat het
product r r0 verwaarloosbaar is. T.a.v. de antenne betekent dit behalve
de brede-bandeigenschappen nog het volgende:
ie. de antenne moet juist afgestemd zijn op de draaggolffrequentie;
2e. bij gebruik van een gewone dipool een kabel van 70 £2 gebruiken;
3e. bij gebruik van een kabel van bv. 300 13 impedantietransformatie
toepassen of, wat nog beter is, een gevouwen dipool. Gevouwen dipolen
hebben een stralingsweerstand van ongeveer 4 X 70 = 280 £2 (fig, 23).
c. Gerichte ontvangst
Vaak bezigt men een ontvangantenne,. die een richteffect heeft (zie
Deel 4b). Hierdoor bereikt men:
ie. vermindering van de invloed van reflecties tegen gebouwen e.d.;
2e. minder gevoeligheid voor storingen;
3e. grotere ontvangststerkte in de gewenste richting;
4e. vermindering van de kosmische ruis.
Van belang bij het beoordelen van een dergelijke antenne is de
verhouding m tussen de amplitude van het ontvangen signaal uit de
voorkeursrichting en die van het ontvangen signaal uit de richting
van het minimum van het richtingsdiagram, bij gelijke veldsterkte voor
deze beide richtingen. Toch kan een antennesysteem, dat een in dit
opzicht gunstige verhouding bezit, in de practijk slecht voldoen. Dit
zal nl. het geval zijn, indien het minimum zeer scherp is. Vaak is het
dus beter, te meer omdat de storingsbronnen vaak bewegen (auto's
e.d.) en de reflecties van verschillende gebouwen kunnen komen, een
oplossing te kiezen met iets minder grote m, maar met een grotere
hoek, waarbinnen de ontvangst zwak is. De ideale oplossing: een
nauwe bundel, waarbinnen sterke ontvangst mogelijk is en uit alle
andere richtingen een zeer zwakke ontvangst, is bij televisie geen
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practische oplossing, omdat men hiervoor constructies nodig zou
hebben, die vele golflengten groot zijn.
Aangezien het antennecomplex eenvoudig moet zijn, wordt het uit
zo weinig mogelijk elementen opgebouwd. Meer dan 3 elementen
gebruikt men zelden. Het systeem kan bestaan uit elementen, die
alle met de kabel zijn verbonden, of één element met de kabel ver
bonden; de andere parasitair (Yagi-antennes).
d. De schakeling tussen antennekabel en eerste versterkbuis
De eenvoudigste wijze om de antennekabel met de ontvanger te
verbinden is, de kabel af te sluiten met een weerstand gelijk aan de
golfweerstand en de uitgangsspanning van de kabel toe te voeren aan
het rooster der eerste buis. Afgezien van de capaciteit, die altijd aan
de weerstand parallel staat, en die vooral bij zeer hoge frequenties
een belangrijke rol kan spelen, is dan aan de voorwaarde van aanpassing
voldaan. Deze methode wordt vaak toegepast, als de ontvangers voor
ontvangst van meer dan één station zijn ingericht. Een nadeel is, dat
er geen versterking (opslingering) aanwezig is, terwijl dit koppelelement ook geen bijdrage tot de totale selectiviteit van de ontvanger
levert.
Een volgende stap, die men kan doen, is het gebruik van een enkele
kring (zie fig. 24). Deze schakeling moet aan twee voorwaarden voldoen:
ten eerste moet de weerstand van de kring, gezien van uit de aansluitklemmen van de kabel, juist gelijk zijn aan diens golfweerstand en
ten tweede moet de bijdrage van de golfweerstand van de kabel tot
de totale demping van de kring samen met de weerstand i?d juist de
benodigde kringkwaliteit opleveren. Een en ander zal door een voor
beeld duidelijk worden.
Stel de golfweerstand van de kabel 70 Q en de totale benodigde
paralleldemping over de kring 2000 O. (bij gegeven Q, co0 en C te
bepalen uit Q = coQ R C).
Gevraagd worden de tapverhouding t, waarop de kabel moet worden
aangesloten, en de extra aan te brengen dempweerstand i?d*
Men kan uit de gegeven voorwaarden de volgende vergelijkingen
opstellen:
t2

t2 Rd = 7° >

2000;

t2
70
dus i?d = -70- en
t

^d"
—= 2000,
2 lid

dus /?d ~ 4000 & ;

4000 = 0,0175 >

1 ~ 0,13.

Volgens fig. 24 bevindt zich aan de aansluitpunten op de spoel een
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spanning gelijk aan */2 Va als Va de in de antenne geïnduceerde
spanning voorstelt. Deze spanning wordt — = —— = 7,6 maal opt
0,13
getransformeerd, zodat de theoretische „opslingering” in dit geval wordt
V2 X 7,6 = 3/8.

QS

Fig. 24. Vervangschema voor de antennekabel aangesloten aan een aftakking
op de ingangskring van de ontvanger
voor het geval, dat de antenneweerstand Ra gelijk is aan de karakteristieke
weerstand Ru. van de kabel.
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Fig. 25. De antennekabel aangeslo
ten aan een capacitieve tap van de
ingangskring van de ontvanger.

Weegt het nadeel van geringe selectiviteit der enkele kring te zwaar,
dan kan men een bandfilter gebruiken. Dit bandfilter kan op de
bekende manier worden berekend, waarbij aan de aanpassing aan de
kabel de nodige aandacht moet worden besteed. Ook hier moet de
tap op de primaire kring zodanig worden bepaald, dat ten eerste de
kabel met zijn golfweerstand is afgesloten en ten tweede dat de golfweerstand van de kabel een zodanige „Q” voor deze kring oplevert,
dat de bandbreedte gelijk aan de vereiste wordt. Bovendien moeten
de beide „Q's” van primaire en secundaire kring bij voorkeur gelijk zijn.
Bij de zeer hoge frequenties heeft het maken van een aftakking op
de spoel het bezwaar, dat het afgetakte gedeelte, waarover de kabel
moet worden aangesloten, slechts een gedeelte van een winding be
draagt. In de practijk gebruikt men daarom vaak een capacitieve tap.
Het schema van een dergelijke ingangskring is getekend in fig. 25.
5. De mengtrap en de oscillator
Een televisie-ontvanger behoeft slechts een beperkt aantal kanalen
te kunnen ontvangen. Daarom worden in vele gevallen geen continu
variabele afstemmiddelen gebruikt, doch is een aantal vaste afstem
mingen aanwezig en worden de kringen van het h.f.-gedeelte en van
de oscillator omgeschakeld bij overgang naar een andere zender.
De mengtrap van een televisie-ontvanger vertoont geen principiële
verschillen met die van een normale korte-golfontvanger. Het feit, dat
een televisie-ontvanger dikwijls niet wordt afgestemd met continu
variërende afstemmiddelen, maakt de schakeling zelfs nog eenvoudiger.
Hoewel er op dit gebied vele mogelijkheden zijn, past men voor de
mengtrap in hoofdzaak twee methoden toe. De eerste maakt gebruik
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van een hexode of heptode-mengbuis (ECH 21 e.d.), waarbij op het
eerste rooster het h.f.-signaal wordt aangesloten en op het derde
rooster de oscillatorspanning. Het schema van een dergelijke schakeling
is in fig, 26 getekend. De conversiesteilheid van een dergelijke buis
is gering (voor de ECH 21 0,75 mA/V), dus de bereikbare versterking
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Fig. 26. De mengtrap met een triode-heptode B2.
De Colpitts-schakeling van de oscillator komt tot stand
door Cak en Cgk. De buis Bx is de h.f.-versterkbuis.
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Fig. 27. De mengtrap met een penthode Bi als mengbuis en een afzonderlijke triode B2 als oscillatorbuis.
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als mengbuis. Het ontvangen signaal en de oscillatorspanning worden
in serie aan het eerste rooster toegevoerd (fig. 27). Deze schakeling
vereist een aparte oscillatorbuis B2. Met een EF 50 voor de buis Bx
bereikt men een conversiesteilheid van 2 mA/V.
Aan de oscillatorschakeling dient de nodige zorg te worden besteed
teneinde de frequentiedrift gering te houden en voldoende oscillator
spanning te verkrijgen om een goede conversiesteilheid te verzekeren.
De eisen voor de constantheid van de frequentie worden hoofdzakelijk
bepaald door het geluidskanaal. Het m.f,-gedeelte geeft men meestal
een grotere bandbreedte dan nodig is teneinde de frequentiedrift te
kunnen opvangen. Ook de onderdrukkingsfactor van het geluid in het
beeldkanaal geeft men om deze reden wat reserve. Het zal duidelijk
zijn, dat al deze maatregelen moeite kosten en zelfs de prijs van de
ontvanger kunnen verhogen. Het is daarom belangrijk, de frequentie
drift zo gering mogelijk te houden.
Een veel gebruikte oscillatorschakeling in televisie-ontvangers is de
Colpitts-oscillator volgens fig. 26, die met een minimum aan onder
delen een zeer behoorlijke frequentiestabiliteit geeft. De kwaliteit van
de oscillatorkring moet goed zijn, zodat de buis, die door zijn inconstante
capaciteiten oorzaak is van de frequentiedrift, los aan de kring kan
worden gekoppeld, waardoor de invloed der capaciteitsvariaties gering is.
6. De m.f.-versterker
Het eerste probleem, waarvoor men zich gesteld ziet bij het ont
werpen van het m.f,-gedeelte van een televisie-ontvanger, is de keuze
van de middenfrequentie. Is deze keuze gemaakt, dan kan men de
oscillator óf aan de hoge frequentie zij de van het te ontvangen kanaal
kiezen óf aan de lage zijde. Kiest men de lage oscillatorfrequentie,
dan heeft men het voordeel van een betere frequentiestabiliteit, doch
het nadeel, dat in de band, gevormd door de spiegelfrequenties van
het gewenste signaal, de kans op storende zenders groter is, De keuze
valt dan ook meestal op een „hoge" oscillatorfrequentie, hoewel de
locale zendersituatie ook wel eens eer» andere keuze rechtvaardigt,
Aangezien in het modulerende videosignaal frequenties tot 5 MHz
voorkomen, zou men 10 MHz als onderste grens voor de midden
frequentie kunnen nemen, Meestal komt men tot een waarde, die veel
hoger ligt, in de eerste plaats in verband met het optreden van inter
ferenties („fluitjes") en verder door de ligging van de spiegelfrequentie.
Door de grote bandbreedte is het aantal fluitmogelijkheden zeer
groot. Ze zijn te verdelen in twee hoofdgroepen:
ie, combinatiefrequenties van harmonischen van de middenfre
quentie, die in het te ontvangen kanaal vallen (zg. „van achter naar
voren"-fluitjes);
2e, combinatiefrequenties van harmonischen van de oscillator met
harmonischen van het signaal, die in de m,f,-band vallen,
De fluitjes van de eerste groep kunnen veroorzaakt worden zowel
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door harmonischen van de m.f.-beeldband als van de m.f.-geluidband.
Vooral de begrenzer in een ontvanger, bij FM voor het geluidskanaal,
is in dit opzicht een bron van moeilijkheden, daar de begrenzer vrij
sterke harmonischen veroorzaakt. Stel bv. een beeldkanaal van 65 tot
69 MHz met een middenfrequentie voor het geluid van 16,5 MHz.
De 4de harmonische van deze laatste frequentie ligt op 66 MHz en
geeft een interferentie van 1 MHz met de beelddraaggolf, en komt
als zodanig in het gedetecteerde signaal voor. Door geschikte opstelling
van de onderdelen van de ontvanger en effectieve filtering kan men
deze fluitjes vaak met succes bestrijden.
De fluitjes van de tweede hoofdgroep zijn alleen te vermijden door
een juiste keuze van de middenfrequentie.
De mogelijkheden van interferentie zijn:
harmonischen
harmonischen
harmonischen
harmonischen
harmcnischen
harmonischen
harmonischen
harmonischen

van
van
van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de
de
de

beelddraaggolf en de zijbandfrequenties
oscillator in het m.f.-beeldkanaal;
geluidsdraaggolf en de zijbandfrequenties
oscillator in het m.f.-geluidskanaal;
beelddraaggolf en de zijbandfrequenties
oscillator in het m.f.-geluidskanaal;
geluidsdraaggolf en de zijbandfrequenties
oscillator in het m.f.-beeldkanaal.

met
met
met
met

Wanneer men, uitgaande van al deze interferentiemogelijkheden,
zou trachten een geschikte waarde voor de middenfrequentie te zoeken,
zou men bemerken, dat dit practisch onmogelijk is. In een televisie
signaal bezitten echter alleen de componenten, waarvan de frequenties
in de buurt van de draaggolffrequentie zijn gelegen, een grote amplitude.
De amplituden der door de hogere modulatiefrequenties veroorzaakte
componenten, die bepalend zijn voor de detailweergave in het beeld,
zijn in verhouding uiterst klein, We behoeven dus bij onze beschouwing
geen rekening te houden met de harmonischen van het gehele spectrum,
doch slechts met harmonischen van de draaggolf.
In alle gevallen is de oscillatorspanning veel groter dan die van het
ontvangen signaal. Interferenties, ontstaan uit harmonischen van de
signaalfrequentie, hoger dan de 4de harmonische, kunnen reeds
worden verwaarloosd.
Stel de draaggolffrequentie van het ontvangen signaal fs, de
oscillatorfrequentie f0 en de middenfrequentie /m, dan zullen inter
ferenties optreden, als nfs — m f0 = fm ± 1/2 B, of als mf0 — nfs =
= fm ± V2 B, waarbij B de breedte van de m.f.-band is en n en m
gehele getallen zijn. Het rechterlid van bovenstaande vergelijkingen
stelt het middenfrequent doorlaatgebied voor, dat zich uitstrekt van
fm — V2 B tot /m + 1U B. (Hierbij is ondersteld, dat beide zijbanden worden ontvangen en versterkt. Het zal de lezer niet moeilijk
vallen, deze betrekkingen zo te wijzigen, dat zij gelden voor een
signaal met één zijband.) Als de oscillatorfrequentie hoger is dan de
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signaalfrequentie, is fm = f0 — fs. De „verboden" gebieden voor f0
kunnen dan bepaald worden uit
\nfs~mf0\= (/o— fs) ±1UB.
In deze formule is ƒ„ de enige onbekende, daar fs en B door de televisie
zender zijn bepaald.
Is nu de oscillatorfrequentie gekozen, dan ontwerpt men volgens de
onder 2e. aangegeven principes de middenfrequentversterker.
Er zullen nu nog enkele details uit de schakeling nader worden
bekeken. In de eerste plaats de regeling der versterking. Een omroepontvanger bezit een knop, waarmede de sterkte van het geluid kan
worden ingesteld. Een dergelijk regelorgaan is ook in het beeldgedeelte van een televisie-ontvanger aanwezig, waarmede de grootte
van de beeldspanning op de stuurelectrode van de kathodestraalbuis
kan worden geregeld. Naar het resultaat, dat men hiermede bereikt,
spreekt men in dit geval van een contrastregelaar. Naast een sterkteregelaar dient de radio-ontvanger van een regelorgaan te zijn voorzien,
waarmede bij ontvangst van sterke signalen de buizen worden behoed
voor overbelasting. Deze regeling zorgt er tevens voor, dat signalen
van verschillende sterkte allen ongeveer dezelfde spanning op de
detector produceren. Bij omroepontvangers geschiedt dit meestal
automatisch (A.S.R.). Hierbij wordt door gelijkrichting een gelijk
spanning verkregen, die evenredig is met de draaggclfspanning. Met
deze regelspanning wordt van verschillende versterkbuizen de steilheid
geregeld. Zou men deze methode ook in televisie-ontvangers willen
toepassen, dan stuit men op een principiële moeilijkheid. Men kan nl.
bij een televisiesignaal niet spreken van een constante spanning der
draaggclf. De gemiddelde waarde van de „omhullende" van het h.f.signaal hangt af van de beeldinhoud. Bij positieve modulatie is slechts
het zwartniveau geschikt om er een regelspanning van af te leiden,
omdat dit niveau constant behoort te blijven. Dit is echter niet op een
eenvoudige manier mogelijk. Daarom past men bij deze modulatierichting ook zelden A.S.R. toe. Bij negatieve modulatie liggen de
toppen van de synchronisatie-impulsen steeds op een constant niveau;
bij deze modulatierichting is A.S.R. veel eenvoudiger. Dit is, vooral
bij ontvangst van meer stations, een groot voordeel van de negatieve
modulatierichting.
Men kan de contrastregelaar niet uitvoeren als een potentiometer
over het gedetecteerde video-signaal, De grote capaciteit van dergelijke
potentiometers maakt het onmogelijk om in dat geval een voldoend
brede frequentieband door te geven. Wel is het mogelijk, de versterking
van het videosignaal te wijzigen door verandering der tegenkoppeling,
De contrastregelaar kan bv. een variabele weerstand in de kathodeleiding van een videoversterkbuis zijn. Een andere methode bestaat in
het regelen van de versterking van een of meer h.f.- of m.f.-buizen.
Is de ontvanger voorzien van A.S.R., dan gaat dit laatste bezwaarlijk;
een afname der versterking door de contrastregelaar zou automatisch
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j worden. Beschikt men over voldoende trappen m.f.gecompense
^ regelspanning voor de A.S.R. vóór de laatste
Ve?t€h^ worden afgenomen en op de laatste m.f.-buis een handworden aangebracht. Ook maakt men wel gebruik van het
eft dagt bij vertraagde A.S.R. (zie Deel 3, hfdst. IVJ) de uitgangscoanning van de geregelde versterker afhangt van de vertragingssoanninl (fig. 28). Door deze vertragingsspannmg regelbaar te maken
wordt dan de gewenste regeling verkregen.

Va

Fig. 28. A.S.R.-krommen voor verschillende waar
den der vertragingsspanning. De uitgangsspanning
Vu als functie van de antennespanning Va.
Past men geen A.S.R. toe, dan dient men aandacht te besteden aan
het gedrag van de ontvanger bij variaties van de voedingsspanning
(netspanningsschommelingen), Zonder speciale voorzorgen vindt men
deze spanningsvariaties terug als helderheidsvariaties als gevolg o.a.
van het niet constant zijn der versterking. Daar het hier langzame
variaties betreft fungeren de kathodeweerstanden der versterkbuizen,
die voor hoog- en middenfrequentie ontkoppeld zijn, als tegenkoppelelementen, zodat de invloed van variaties in de voedingsspanning
wordt tegengewerkt. Normaal hebben deze weerstanden een zodanige
waarde, dat de som van anode- en schermroosterstroom over deze
weerstanden de gewenste negatieve voorspanning op het rooster levert.
De tegenkoppelfactor wordt bepaald door i -f- S Rk. Voor een EF 50
is deze factor ongeveer 2, zodat bij 4 trappen de totale tegenkoppel
factor 24 = 16 bedraagt. In de uitdrukking voor de tegenkoppelfactor
komt de steilheid voor, zodat de situatie ongunstiger wordt, als men
de steilheid der buizen terugregelt. Bij ontvangst van een sterkere
zender zal de ontvanger dus gevoeliger zijn voor spanningsschommelingen. Dit kan worden verbeterd door te zorgen, dat bij regelen het
product S /?k constant blijft. Dit is te benaderen door de schakel'ng
van fig. 29a toe te passen. Een bezwaar van deze schakeling is, dat
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zowel de potentiometer als het afneemcontact stroom voeren, wat het
gebruik van een goedkope koolpotentiometer onmogelijk maakt (kra
ken!). Deze bezwaren zijn ondervangen in de schakeling van fig. 29b.
Het afneemcontact voert geen stroom en bij een grote weerstandswaarde van de potentiometer R2 t.o.v. de parallel geschakelde weerstand Rx vloeit alle stroom practisch door deze laatste. Een andere
oplossing is het gebruik van een grote kathodeweerstand Rl en een
positieve compensatiespanning in het roostercircuit (fig. 29c). Deze
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Fig. 29. Schakelingen voor regeling der versterking, waarbij de
invloed van langzame variaties der voedingsspanning gering is.
grote kathodeweerstand waarborgt voldoende gelijkstroomtegenkoppeling, zelfs bij teruggeregelde versterking.
Het bezwaar van het niet constant zijn van de ingangscapaciteit van
de buis bij het regelen is reeds terloops vermeld. Er zijn verschillende
schakelingen bekend, die ten doel hebben, het effect hiervan te ver
minderen. Regelt men met een negatieve spanning op het stuurrooster
de versterking van een buis terug, dan wordt de rooster-kathodecapaciteit kleiner. Is de buis een penthode en regelt men op het derde
rooster, dan wordt bij een grotere negatieve spanning op dit rooster
de ingangscapaciteit juist groter. Door nu zowel aan het derde als
aan het eerste rooster de regelspanning in een bepaalde verhouding
toe te voeren kan men bereiken, dat de ingangscapaciteit nagenoeg
constant blijft. Voor het regelen op het derde rooster is echter een vrij
grote regelspanning nodig, wat vooral bij A.S.R. een groot bezwaar is.
Een schakeling, die hetzelfde doel beoogt, doch die dit bezwaar niet
heeft, verkrijgt men door het aanbrengen van een kleine, niet door een
condensator overbrugde kathodeweerstand bij de geregelde buizen.
Dat deze schakeling corrigerend werkt op capaciteitsvariaties volgt
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uit onderstaande berekening (zie fig. 30).
/a = SVg = S

Vi=ja>LI1 + j±c f (A + -^a) -ftk*
De impedantie van het roostercircuit is
Vi
y-=jo>L j (OI C
Zx
*1
I-\- SRk
= j co L -f
j co C
Hieruit volgt voor de schijnbare capaci
teit C'

f(I+7êc)Rk=

Fig. 30. Een kleine, niet
door een condensator over
brugde kathodeweerstand Ru
vermindert de invloed van
variaties van Ceu bij het re
gelen der versterking.

C' =

C

I+S
Neemt nu bij regelen S af, dan neemt ook de capaciteit C af. Men
ziet, dat C' minder van de regelspanning afhangt dan C. Een bezwaar
van deze schakeling is, dat
(voor de buis EF 50 is i?k = 47
een zekere tegenkoppeling veroorzaakt, waardoor de effectieve steil
heid afneemt. Verder moet er rekening mee worden gehouden, dat de
kringstroom Ix grotendeels door de kathodeweerstand vloeit en deze
kring hierdoor dus extra wordt gedempt.
Tot slot nog iets over de stabiliteit van de m.f.-versterker. Vooral
bij gevoelige ontvangers met hoge middenfrequentie is het probleem
van de stabiliteit niet eenvoudig. Dit komt hoofdzakelijk, omdat de
buiscapaciteiten als afstemcapaciteiten fungeren. Bij het ontwerp van
een ontvanger dient men zich te realiseren, hoe de m.f.-stromen, in
het bijzonder de kringstromen, lopen en men moet er voor zorgen,
dat deze stromen nergens over een grote lengte door het chassis vloeien.
Dit vraagt bijzondere aandacht voor de plaats van de aardpunten van
de ontkoppelcondensatoren e.d. Verder moeten de opstellingseisen,
welke voor normale h.f.-versterkers gelden, ook hier in acht worden
genomen om koppeling van achteren naar voren te vermijden (af
scherming).
7. De detectie
De detectie in een televisie-ontvanger geschiedt in principe op dezelfde
wijze als bij een normale omroepontvanger. Ook hier gebruikt men
tegenwoordig bijna uitsluitend diodedetectie. Bij een omroepontvanger
is het onverschillig, in welke faserichting men het laagfrequente signaal
aan de detector ontleent. Bij een televisie-ontvanger moet men daaren
tegen het gedetecteerde signaal in een bepaalde richting ter beschikking
krijgen. Welke van beide richtingen men kiest hangt af van het al of
niet aanwezig zijn van een videoversterktrap en van de wijze, waarop
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men het signaal aan de kathodestraalbuis toevoert. Men kan het signaal
zowel tussen de Wehnelt-cilinder en „aarde" als tussen de kathode en
„aarde" toevoeren (zie blz. 118). In het eerste geval dient men het
signaal in positieve fase op de Wehnelt-cilinder van de kathodestraal
buis aan te sluiten; in het andere geval daarentegen stuurt men met
de negatieve faserichting,
Fig. 31 geeft aan, hoe men voor beide modulatierichtingen de beide
faserichtingen van het videosignaal uit een diodedetector kan ver
krijgen. Hierbij valt op, dat bij positieve modulatie het signaal zeer
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Fig. 31. Verschillende schakelingen voor de detector voor een televisie-ontvanger.
a en b voor positieve, c en d voor negatieve modulatierichting. Bij a en d wordt
een positief, bij b en c een negatief gedetecteerd signaal verkregen.
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gunstig uit de detector komt. De bodems der synchronisatie-impulsen
liggen nl. steeds op de nullijn. Hierdoor is het mogelijk, een directe
koppeling tussen detector en video-eindbuis tot stand te brengen.
De capaciteit C en de weerstand R worden zodanig gedimensionneerd,
dat de bandbreedte voor het gedetecteerde videosignaal voldoende is.
Teneinde de weerstand R niet al te klein te moeten maken, waardoor
de demping, die de diode op de voorgaande kring veroorzaakt, te
groot zou worden, neemt men de capaciteit slechts enkele picofarads,
/Ia

t

"V9=

:i‘
Fig. 32. Instelling van een anodedetector.
meestal gevormd door de buis- en bedradingscapaciteit. Dit is echter
ongunstig voor het detectierendement. Bij de minimale waarde van de
capaciteit C is de door de diode veroorzaakte demping op de vooraf
gaande kring vaak reeds zo groot, dat het nodig is, de detector aan
een aftakking van deze kring aan te sluiten of de afstemcapaciteit
hiervan te vergroten. In beide gevallen treedt verlies van versterking
op. Deze hangt dus af van de bandbreedte. Niettegenstaande deze
bezwaren heeft de diode het grote voordeel van zijn eenvoud.
De anodedetector (zie Deel 2, hfdst. VI.A.3) mist enige van deze
bezwaren. Een penthode wordt ingesteld zoals in fig. 32 is aangeduid.
Bij gegeven modulatierichting kan men slechts over één faserichting
van de videospanning beschikken. De detector geeft practisch geen
demping op de voorgaande kring, terwijl de schakeling zelfs nog
versterking geeft, zodat het vaak niet nodig is, nog een extra videoversterker te gebruiken. Een groot nadeel is, dat men in de anodeketen
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een zeer grote m.f.-spanning verkrijgt, die aanleiding kan geven tot
allerlei fluitmogelijkheden, en zelfs onstabiliteit kan veroorzaken.
8. De videoversterker
De videoversterker komt overeen met de l.f.-trap van een omroep ontvanger. Toch zijn er zeer belangrijke verschillen, waarvan naast de
grotere bandbreedte de instelling der buizen wel het meest afwijkt.
De gemiddelde waarde van een l.f.
geluidssignaal is nl. nul; de l.f.o
buis wordt in het midden van
o
o
het vrijwel rechte deel van de
o
/a-Kg-karakteristiek ingesteld en
het signaal schommelt symmetrisch
om deze instelwaarde. Bij een
televisiesignaal varieert de gemid
«MM
delde waarde met de gemiddelde
- Vgo
helderheid op de gevoelige plaat van
de opneembuis. Zou men nu deze Fig. 33. Een penthode als videoversterkgemiddelde waarde vasthouden in buis, aangesloten aan een diodedetector
bij positieve modulatierichting.
het instelpunt, dan zou het zwartniveau niet meer vast liggen en een
functie van de gemiddelde helderheid zijn. Hieruit volgt reeds, dat
er naar gestreefd moet worden, de bodems van de synchronisatieimpulsen steeds op hetzelfde niveau te houden. Hieraan is evenwel
het bezwaar verbonden, dat bij draaien aan de contrastregelaar het
zwartniveau enigszins op en neer gaat. Om deze reden zou het ge
wenst zijn, het zwartniveau steeds constant te houden. Daar dit
gecompliceerde schakelingen vereist, accepteert men meestal het ge
noemde bezwaar en houdt de bodems der synchronisatie-impulsen
op een constant niveau.
Het eenvoudigst geschiedt dit met een videosignaal zoals dit ver
schijnt uit een diodedetector, aangesloten op een televisiesignaal met
positieve modulatierichting. De bodems van de synchronisatie-impulsen
liggen nu netjes op nul. Men verbindt nu de kathode van de detector
rechtstreeks met het rooster van de videoversterker (fig. 33; vergelijk
fig. 31a). In serie met het videosignaal komt nog een gelijkspanning
— VLgo» die de buis in het gewenste instelpunt brengt (fig. 34). Aan
alle eisen is nu voldaan. Het zwartniveau ligt vast bij constant contrast.
Gelijkspanningsvariaties ten gevolge van langzame verandering van de
gemiddelde helderheid worden zonder vervorming doorgegeven. Ge
bruikt men bij positieve modulatierichting de andere fase (fig. 31b),
dan legt men het instelpunt bij maximale stroom (fig. 35).
Bij negatieve modulatierichting verloopt een en ander minder
eenvoudig. Het signaal, zoals dat uit de diodedetector komt, ligt met
de waarden, overeenkomend met „wit", tegen de nullijn aan (fig. 31c
en d). Het niveau, waarop de bodems van de synchronisatie-impulsen
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zich bevinden, is niet meer gefixeerd en hangt af van de grootte van
het signaal, dus van de stand van de contrastregelaar.
Hoe moet men nu de versterker instellen? Dit kan bv. als volgt
geschieden. Allereerst brengt men tussen de diodeweerstand
en het
rooster een scheidingscondensator C2 aan (fig. 36). Ons interesseert
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Fig. 35. Instelling van de
penthode volgens fig. 33,
indien de diode is gescha
keld volgens fig. 31b.

Fig. 34. Instelling van de
penthode volgens fig. 33.
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Fig. 36. Een penthode als videoversterkbuis, aangesloten
aan een diodedetector, bij negatieve modulatierichting.
nu de vorm van het signaal op het rooster. Eerst zal worden nagegaan,
wat er gebeurt, als op de schakeling, gevormd door de scheidings
condensator C2 en de lekweerstand i?2 een spanningssprong Vx wordt
gezet. Neem eens aan, dat de spanning aan de ingangsklemmen van
het netwerk van fig. 37 steeds nul is geweest. Op een bepaald moment,
waarop we t = o stellen, springt de spanning in een oneindig kleine
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tijd van nul naar de waarde Vv De condensator C2 was ongeladen.
Op het eerste moment vloeit er dus een stroom in het circuit, die
bepaald wordt door de spanning V1 en de weerstand R2 (zie Deel 2,
hfdst. III.E.2 en Deel 6b, hfdst. III). Het is dus net of op dat eerste
moment de condensator C2 was kortgesloten en dus de volle spanning
Vc

p2

Vlj|

----1|

V2|
1

Vl

Ir2

V2
o

o —t

Vc 1

o

Fig. 37. Een spanningssprong, werkend op de serieschakeling van
een condensator C2 en een weerstand R2, geeft over de weerstand
een spanning V2, die exponentieel afneemt met de tijd. De condensatorspanning Vc neemt exponentieel toe met de tijd.
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Fig. 38. De spanning V2 volgens fig. 37; a. bij een grote, b. bij een kleine waarde
van het product R2 C2* Na een tijd t0 = R2 C2 is V2 afgenomen tot VJe.
over de weerstand R2 staat. Anders gezegd: de sprong wordt volledig
door de condensator doorgegeven. De optredende stroom laadt de
condensator, waardoor de condensatorspanning stijgt en de spanning
over de weerstand afneemt | Vq ='gj*
stroom
^et circuit wordt
dus steeds kleiner en na enige tijd is de condensator practisch geheel
geladen tot de spanning Vv De stroom en dus de spanning over de
weerstand zijn nul geworden. Theoretisch treedt dit nul worden pas
op na oneindig lange tijd. De snelheid, waarmee de spanning over R2
afneemt, hangt af van het product R2 C2. De spanningsvorm, die hier
optreedt, is een exponentiële functie van de tijd en heeft als wiskundige
gedaante
t
R2
C2
V2=Vxe

iio
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Voor t0 = R2 C2 vindt men V2 =

Vi

. Is het product R2 C2 dus groot,

dan duurt het lang voordat deze waarde is bereikt en omgekeerd
(fig. 38). De spanning van de condensator is Vc = V1 — V2 =
= VX .

1—e

t
/?o Co

|. Deze begint voor t = o bij nul en stijgt volgens

een e-functie tot de spanning Vlt welke theoretisch na oneindig lange
tijd wordt bereikt (zie fig. 37).
Een rechthoekige impuls kan
vi
worden voorgesteld door een posi
tieve spanningssprong, na enige
tijd gevolgd door een negatieve.
; t2 :
t1
Bestaat dus V1 uit rechthoekige
impulsen, dan is V2 vervormd
(fig. 39). De grootte van deze
V2
vervorming hangt af van het pro
duct R2 C2 en de tijdsduur t2 van
de impulsen. Men kan aantonen,
Fig. 39. Bestaat de spanning Vx bij de dat voor hoogstens 5 % doorzak
schakeling volgens fig. 37 uit recht ken, wat in de meeste gevallen
hoekige impulsen, dan is de spanning toelaatbaar is, voldaan moet wor
V2 over de weerstand i?2 vervormd. den aan de voorwaarde
£g -- Ro C2 ^ 20 t2.
In het televisiesignaal is de langste impulsduur die tussen twee rasteronderdrukkingsperioden, zodat voor 5 % spanningsval na 1/50 secunde
het product R2 C2 (de tijdconstante) 0,4 moet zijn, dus bv. R2 = 0,8 MD
en C2 = 0,5 [jlF. Veel hoger gaat men meestal niet om practische
redenen. Grote condensatoren hebben nl. altijd een grote capaciteit
tegen de omgeving (chassis) en deze capaciteit kan de bandbreedte
doen afnemen, of bij constante bandbreedte de oorzaak zijn van een
kleinere versterking.
Het televisiesignaal bevat echter nog lagere frequenties, die ver
oorzaakt worden door langzame helderheidsvariaties in de op te nemen
scène. Het overgaan van een donker op een meer verlicht tafereel kan
snel gaan, bv. bij omschakelen van de ene camera op een andere, of
langzaam, door het draaien der camera van de ene naar de andere
scène. Men spreekt hier van een veranderlijke nul component, die
eveneens in de ontvanger onvervormd moet worden doorgegeven.
Na onderstaande beschouwingen zal het duidelijk worden, hoe in de
practijk de langzame veranderingen onvervormd kunnen worden
doorgegeven. Hiertoe denke men zich de condensator C2 en de weer
stand R2 de volgende functies toebedeeld. De condensator is de koppelcondensator C2 tussen de weerstand R1 van de diode en het rooster .
van de videoversterkbuis. De weerstand zij de lekweerstand R2 van
deze buis (fig. 36).
Is nu een scène met een bepaalde gemiddelde helderheid gedurende
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lange tijd aanwezig, dan zal op het rooster van de videobuis het signaal
zich zodanig instellen, dat de gemiddelde waarde van de spanning
overeenkomt met de potentiaal aan de onderzijde van de lekweerstand
#2* Verandert plotseling de gemiddelde waarde van het signaal, dan
zal zich een nieuwe toestand instellen, waarbij aanvankelijk de ge
middelde waarde met een andere potentiaal zal overeenkomen, af
hangende van de nieuwe gemiddelde waarde t.o.v. de oude. Doch ge
leidelijk neemt het potentiaalverschil tussen oude en nieuwe gemiddelde
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Fig. 40. a. een zwart vlak met een witte baan; b. een wit vlak met een zwarte
baan; c. de spanning op het rooster van de buis B2 van fig. 36.
waarden af en tenslotte ligt het signaal weer met zijn gemiddelde
waarde op de oude potentiaal — Vg0.
Dit wordt verduidelijkt in fig. 40. Hier zijn twee signalen getekend
met verschillende gemiddelde waarden; fig. 40a geeft het signaal van
een zwart vlak met een witte baan in het midden, terwijl fig. 40b het
signaal voorstelt van een wit vlak met een zwarte baan. Stuurt men het
eerste signaal gedurende lange tijd door de R C-schakeling, dan zal
de gemiddelde waarde van V2 overeenkomen met de lekweerstandpotentiaal — Vgp (fig. 36). Nu gaat men plotseling over op het tweede
signaal. De gemiddelde waarde springt plotseling op een hoger niveau.
Deze sprong wordt aan het rooster van de buis B2 doorgegeven, waarna
de gemiddelde waarde zakt totdat de oude waarde weer is bereikt
(fig. 40c). Het is duidelijk, dat deze gang van zaken zeer ongewenst
is, De gewenste vaste potentiaal voor het zwartniveau is niet meer
aanwezig; m.a.w. de nulcomponent is verloren gegaan. Verder is het
bezwaarlijk, dit signaal op het rooster van een versterkbuis aan te
sluiten. De roosterruimte moet zo groot zijn, dat nergens stukken van

112

a.V.A.8

het signaal worden afgeknipt. Er is dus een veel grotere roosterruimte
nodig dan voor een signaal, waarin de nulcomponent nog onvervormd
aanwezig is. Daarom is gezocht naar een schakeling, die zodanig werkt,
dat onder alle omstandigheden de bodems der synchronisatie-impulsen
op een constant niveau liggen. Dit wordt bereikt door over de lekweerstand R2 een diode D2 te schakelen (fig. 41). Deze diode geeft
men de naam niveaudiode. Deze
dient om de nulcomponent te her
stellen.
B
De werking van deze diode
komt
geheel overeen met die van
O
de diodedetector (zie Deel 2,
hfdst. VI.A.i). Het signaal wordt
zover verschoven, tot tijdens de
toppen van het signaal, die de
-VgO -3Ïanode positief maken ten opzichte
van de kathode, de positieve anodeFig. 41. De verbinding tussen de detec- spanning zeer gering is. De toppen
tor en de videoversterker bij positieve van het signaal, die de onderzijde
detec'"; van de weerstands (fig. 41)
positief, dus de bovenzijde van
deze weerstand negatief maken,
en dat zijn in dit geval de bodems van de synchronisatie-impulsen,
komen dus ten opzichte van de kathode van de penthode B op een
constant niveau, nl. op de spanning — V%0. Voor de goede werking
is het noodzakelijk, dat de weerstand R2 groot is en de inwendige
weerstand van de diode D2 gering.
De beschreven schakeling wordt toegepast bij een positieve signaalrichting. Heeft men het signaal in negatieve richting, dan moet de
diode worden omgekeerd, hetgeen zonder meer duidelijk zal zijn. In
dat geval is het vaak mogelijk om het rooster van de penthode B als
niveaudiode te laten werken.
Als videoversterkbuis wordt meestal een penthode met grote steilheid
genomen. Met deze buis moeten spanningen worden versterkt, waarin
componenten met zeer hoge frequenties kunnen optreden. Men past
daarom uitsluitend weerstandversterking toe met een vrij kleine
anodeweerstand. De amplitudekarakteristiek van een dergelijke trap
wordt bepaald door de anodeweerstand /?a en de daaraan parallel
staande parasitaire capaciteit Cp (fig. 42). De versterking bedraagt S Z;
de amplitudekarakteristiek wordt gegeven door \z\ als functie van de
frequentie. Nu is
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Zolang Ra co Cp klein is t.o.v. 1 is Z practisch gelijk aan i?a; m.a.w.
voor lage frequenties wordt het gedrag van de versterktrap bepaald
door de anodeweerstand i?a. Is R* a> CD = 1, dus Z?a = —, dan
co Cp
is de versterking een factor y/ 2 kleiner geworden. Zijn de hoogste
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Fig. 42. In de anodeketen van een
penthode, die als weerstandver
sterker is geschakeld, bevindt zich
parallel aan de anodeweerstand Ra
een parasitaire capaciteit Cp.
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Fig. 43. Amplitudekarakteristiek van
een weerstandversterker.

door te laten frequentie /g en de parallelcapaciteit Cp gegeven, dan
kan i?a worden berekend voor het geval de karakteristiek bij /g bv.
een factor y/ 2 mag zijn gevallen (fig. 43). De grootste waarde
van \Z\, dus de grootste versterking, wordt verkregen, als Cp zo klein
mogelijk is. Hiervoor moet door een doelmatige keuze der buizen en
een gunstige opstelling worden gezorgd. Deze beschouwing, afgeleid
voor het anodecircuit, geldt in principe ook voor de schakeling aan
de roosterzijde. De weerstand Rl en de capaciteit Cx (fig. 41) moeten
dus op gelijke wijze worden berekend.
Bij een kleine waarde van de anodeweerstand Rz bestaat het gevaar,
dat de buis, als deze niet ruim genoeg is, niet in staat is, voldoende
stroom door deze weerstand te zenden om de benodigde videospanning
te leveren. Een EF 50 bv. kan bij 250 V schermroosterspanning en
een stuurroosterspanning, waarbij de roosterstroom inzet, 25 mA
leveren. Bij een anodeweerstand van 2000 D is de maximaal af te
geven top-tot-top-spanning 2000 X 25 X io-3 == 50 V. Voor het
uitsturen van een kathodestraalbuis MW6—2 is dit aan de kleine kant;
er moet bovendien rekening worden gehouden met het feit, dat de
synchronisatie-impulsen onder het zwartniveau liggen en dus niet aan
de sturing meedoen. Om deze reden en om een zo groot mogelijke
versterking te verkrijgen neemt men daarom een grotere weerstand
in de anodeketen der videobuis, als bepaald door de grensfrequentie
/g en de parallelcapaciteit Cp. De amplitudekarakteristiek valt dan bij
de hoge frequenties meer dan voor een goede weergave gewenst is;
met een of andere compensatieschakeling verbetert men dan de
karakteristiek.
8
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Compensatieschakelingen
Er zijn zeer veel compensatiemethoden bekend, waarvan de be
langrijkste besproken zullen worden (zie ook Deel 2, hfdst. V.B.4).
De methode, waarbij een extra zelfinductie in het circuit is opgenomen
(fig. 44) wordt het meest toegepast (Eng.: shunt-peaking). Deze scha
keling is verklaard in Deel 2, hfdst. V.B.4.
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Fig. 44. Schakeling van een weerstandversterker, waarbij ter verbetering van
de weergave der hoge frequenties een spoel La in serie met de weerstand i?a
is opgenomen (shunt-compensatie); a. frequentiekarakteristiek zonder spoel;
b. met spoel.
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Fig. 45. Schakeling van een weerstandversterker, waarbij ter verbetering van
de weergave der hoge frequenties een
spoel Ls is aangebracht (seriecompensatie).

Fig. 46. Schakeling van een weerstand
versterker, waarbij ter verbetering van
de weergave der hoge frequenties twee
spoelen, La en Ls, zijn aangebracht
(shunt- en serie-compensatie).

De grootte-orde van La voor de bij televisie gebruikte schakelingen
ligt tussen 50 en 100 /*H. Gebruikt men als anodeweerstand een
draadweerstand, dan bezit deze meestal reeds voldoende zelfinductie.
De parasitaire capaciteit Cn bestaat o.a. uit de anode-uitgangscapaciteit Ca van de versterkends met hieraan parallel de ingangscapaciteit Ci van de buis, die er op volgt of de capaciteit van de stuurelectrode van de kathodestraalbuis. In de schakeling volgens fig. 45
worden deze capaciteiten door een kleine zelfinductie Ls gesplitst
(Eng.: series peaking). In principe treedt hier serieresonantie op van
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Ls met Cj, waarbij de spanning over C{ voor de resonantiefrequentie
een maximum vertoont.
Tenslotte is nog een combinatie van beide besproken schakelingen
mogelijk (fig. 46).
In onderstaande tabel vindt men samengevat de practische waarden
voor de verschillende onderdelen bij de drie besproken compensatiemethoden. Voor de laatste twee gevallen is aangenomen, dat C{ = 2 Ca,
zoals dikwijls ongeveer het geval is. Verder is Ct = Ca -f Cf.
Type
ongecompenseerd
shunt-compensatie
sene-compensatie
shunt- en serie-comp.

Ls
1

(Oa Ct
I
CÜg Cf

V. Q *a2

1,5

cog Ct
1,8
Wg Ct

0,67 Ct i?a2
0,12 Ct i?a2

0,52 Ct tfa2

In het eerste geval (fig. 44, kromme a) valt de versterking bij /ga tot
op 0,7. In het tweede geval heeft men bij gelijke versterking een
kromme, die bij /ga nog vrijwel vlak is. In het derde en vierde geval
boekt men een winst aan versterking van 1,5 resp. 1,8 X.
Een andere manier van compensatie wordt verkregen door het
aanbrengen van tegenkoppeling, welke men voor de hoge frequenties
laat afnemen, bv. door een kathodeweerstand, door een kleine capaciteit
overbrugd. Ook hier kan men de anodeweerstand groter nemen dan
in het ongecompenseerde geval. Echter wordt hier geen winst in
versterking verkregen, daar de winst door de grotere anodeweerstand
door de tegenkoppeling teniet wordt gedaan. Het gevolg van de grotere
anodeweerstand is wel, dat een gegeven buis meer spanning kan
leveren, immers de afgegeven spanning wordt bepaald door /a bij
Vg = o, en de anodeweerstand.
Tot nu toe is alleen de amplitudekarakteristiek van de versterker
besproken. Voor het vervormingsvrij doorgeven van niet-sinusvormige
spanningen moet de fasekarakteristiek, dus het verband tussen de
faseverschuiving en de frequentie, in het gebruikte frequentiegebied
lineair zijn. Men kan de beschouwde spanningsvorm ontleden in een
reeks van Fourier en nagaan, hoe de verschillende componenten naar
amplitude en fase worden doorgegeven. Deze methode is uiterst
omslachtig. Men gaat daarom na, hoe een spanningssprong door de
versterker wordt weergegeven (zie Deel 2, hfdst. III.E en Deel 6b,
hfdst. III). Men bepaalt zo de zg. sprongkarakteristiek, welke ook met
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een oscillograaf kan worden onderzocht. Het berekenen van de sprongkarakteristiek is in het algemeen niet eenvoudig. Een eenvoudig geval
is dat van fig. 47. Neem eens aan, dat de buis, waardoor ten gevolge
van de grote waarde der negatieve spanning van het stuurrooster geen
anodestroom vloeit, door een plotselinge verandering van de roosterspanning stroom doorlaat. De condensator Cp zal volgens een expo
nentiële functie worden geladen totdat de eindwaarde wordt bereikt,
va

ft

VB

+ VB

VB-laRa

Fig. 47. Een penthode met in de
anodeketen de parallelschakeling
van een weerstand
en een con
densator Cp. Verandert de roosterspanning plotseling, dan verloopt de
anodespanning als functie van de tijd
volgens de zg. sprongkarakteristiek.
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Fig. 48. Sprongkarakteristiek van de
schakeling volgens fig. 47.
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Fig. 49. Serieschakeling van een
weerstand R en een condensator C,
aangesloten aan een
spanningssprong.

St.jqtljd

Fig. 50. Sprongkarakteristiek van de
schakeling volgens fig. 49.

waarbij de anodespanning een bedrag /a i?a lager is dan de voedings
spanning Vb* Fig* 48 stelt dus de sprongkarakteristiek van de scha
keling voor. Een dergelijke sprong komt in een televisiesignaal voor
bij een plotselinge wit-zwart- of zwart-wit-overgang in het beeld, of
anders gezegd bij een plotselinge helderheidsvariatie in horizontale
richting, bv. bij een donkere boom tegen een lichte achtergrond. De
vorm van de sprongkarakteristiek geeft dus aan, hoe deze overgangen
door de ontvanger zullen worden weergegeven. Geschiedt het bereiken
van de eindwaarde snel, dan zijn deze overgangen scherp. Een korte
zg. stijgtijd is dus noodzakelijk voor een goede beeldkwaliteit. Onder
deze stijgtijd verstaat men gewoonlijk de tijd, die nodig is om de
spanning van 10 % tot 90 % van zijn eindwaarde te laten oplopen.
In het beschouwde geval zal de sprong het beste worden weergegeven
als het product i?aCp klein is. Deze voorwaarde komt overeen met
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die voor een amplitudekarakteristiek, die ver in het gebied der hoge
frequenties doorloopt.
Een ander geval is dat van fig. 49. Ook hier wordt de condensator
volgens een exponentiële functie geladen. Fig. 50 geeft de sprongkarakteristiek.
In het algemeen kan men afleiden, dat met netwerken, bestaande
uit weerstanden en condensatoren, of uit weerstanden en zelfinductiespoelen, de eindwaarde steeds
volgens een exponentiële functie
wordt bereikt. Stelt men echter
netwerken samen, waarin weer
standen, condensatoren en spoelen
voorkomen, dan kan de sprongkarakteristiek bv. de gedaante
krijgen van fig. 51. Het grootste
bedrag, dat de momentele waarde
van de spanning de eindwaarde
overschrijdt, noemt men de door
schot a (Eng.: overshoot). Iets Fig. 51. Voorbeeld van een sprongdergelijks is ongewenst; men moet karakteristiek van een schakeling, be
condensatoren
niet meer dan hoogstens 10 % staande uit weerstanden,
en spoelen.
doorschot toelaten. In het beeld
betekent dit, dat bij een zwartwit-overgang, na het zwart een witte lijn zichtbaar wordt. Het kan
voorkomen, dat doof een aantal slingeringen een aantal witte lijntjes
ontstaan, gescheiden door donkere.
Tot nu toe is iets vermeld over zg. laagfrequente sprongen; deze
zijn beslissend voor het gedrag van de versterker achter de detector.
In het hoog- en middenfrequent signaal zijn de sprongen aanwezig
als plotselinge veranderingen in het hoog- resp. middenfrequent signaal.
Men kan aantonen, dat een enkele kring voor dergelijke sprongen nooit
doorschot kan geven. Bij versterkers met bandfilters of verschoven
kringen kan dit echter wel optreden. Deze dienen zo te zijn ontworpen,
dat de doorschot beperkt blijft.
B
DE TIJDBASIS
1. Inleiding
Met behulp van het complete videosignaal, zoals dit in de anodeketen van de videoversterker verschijnt, moet nu weer een beeld
worden samengesteld.
Hiertoe moet: ie. het complete signaal aan een stuurelectrode van
de kathodestraalbuis worden toegevoerd en
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2e. een raster op het scherm van de buis worden geschreven
synchroon met de aftasting aan de zendzijde.
Voor het sturen van de kathodestraalbuis wordt het signaal aan
gelegd tussen de kathode en de Wehnelt-cilinder. Men kan hierbij de
kathode aan „aarde" (het chassis) leggen en het signaal aansluiten
tussen de Wehnelt-cilinder en aarde („Wehnelt-injectie”) of wel de
Wehnelt-cilinder aan aarde leggen en het signaal aansluiten tussen de
kathode en aarde („kathode-injectie”).
Tegenwoordig wordt zeer veel kathode-injectie toegepast, daar
hieraan verschillende voordelen zijn verbonden. De faserichting voor
kathode-injectie is gegeven door fig. 52. Het zal in het volgende blijken,
vK

I
Fig. 52. Faserichting van de kathodespanning
bij kathode-injectie.
dat deze signaalrichting uitermate geschikt is om hieruit het syn
chronisatiesignaal af te zonderen. Ook wat betreft de instelling van
de videoversterkbuis is deze faserichting gunstig. Op het rooster van
deze buis dient de faserichting juist omgekeerd te zijn (zie fig. 34).
De buis is op geringe stroomsterkte ingesteld, dus bij afwezigheid
van het signaal neemt de buis weinig stroom. Verder vallen de witte
partijen van het beeld in het meest steile gebied van de karakteristiek
der videobuis. Men bereikt hierdoor een expansie in het wit, wat het
beeld een meer brillante indruk geeft. Bij Wehnelt-injectie geven
bovenstaande eigenschappen in omgekeerde zin aanleiding tot nadelen,
zodat men meestal aan kathode-injectie de voorkeur geeft.
Teneinde nu een gesynchroniseerd raster te doen beschrijven moet
men beschikken over afzonderlijke lijn- en rastersynchronisatieimpulsen. Deze moeten aan het complete videosignaal worden ont
leend. Tenslotte moeten zaagtandspanningen (of -stromen) worden
opgewekt en versterkt tot zodanige amplituden, dat het gewenste
beeldformaat op het scherm verschijnt.
De scheiding der synchronisatiesignalen zal eerst worden bekeken,
waarbij tevens de beide injectiemethoden zullen worden vergeleken.
Het verkrijgen van afzonderlijke lijn- en rastersynchronisatie-impulsen
geschiedt in twee stappen en wel wordt eerst uit het complete signaal
het totale synchronisatiesignaal afgescheiden van het beeldsignaal; dit
complete synchronisatiesignaal is zonder meer geschikt om de lijn
synchronisatie te verzorgen. In de tweede stap wordt uit dit complete
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synchronisatiesignaal het rastersynchronisatiesignaal uitgefilterd, dat
de rastertijdbasis synchroniseert.
2. Het scheiden van de synchronisatiesignalen
uit het complete signaal
De scheiding van de synchronisatiesignalen uit het complete signaal
wordt steeds tot stand gebracht met schakelingen, die slechts een
gedeelte van het complete videosignaal doorlaten (zg. amplitudebegrenzers) en wel moet hier alleen het gedeelte van het signaal,
gelegen onder het zwartniveau, worden doorgegeven. Voor een goede
scheiding is het nodig, dat de bo
dems der synchronisatie-impulsen B oo
op een constante potentiaal liggen.
Voordat het signaal dus aan de
separator wordt toegevoerd, moet
—
de nulcomponent onvervormd aan
Cd"
«2
wezig zijn, tenzij het mogelijk is,
deze aan de ingang van de scheiA Odingsschakeling in te voeren.
-Z—
C
4r
C
Het complete synchronisatie
signaal, dat door de scheiding Fig. 53. Schakeling voor het afzonderen
wordt verkregen, moet aan de vol van het synchronisatiesignaal uit het
complete videosignaal. Het complete
gende eisen voldoen.
ie. Het beeldsignaal moet ge videosignaal wordt aangelegd tussen de
klemmen A en B; B wordt bovendien
heel verdwenen zijn. Resten van verbonden met de Wehnelt-cilinder van
de beeldinhoud kunnen de syn de kathodestraalbuis. Het synchroni
chronisatie beïnvloeden, afhanke satiesignaal wordt verkregen tussen de
klemmen C en D.
lijk van de vorm van dit signaal.
2e. De synchronisatie-impulsen
moeten een grote flanksteilheid hebben. Slechts in dat geval slaat de
tijdbasis terug op het ogenblik, door de zender bepaald. Is de flank
steilheid gering, dan kunnen toevallig aanwezige ruiscomponenten het
ogenblik van terugslag bepalen, waardoor het beeld onscherp wordt.
3e. Het rastersynchronisatiesignaal moet aanwezig blijven, teneinde
de afzondering uit het complete synchronisatiesignaal mogelijk te
doen zijn.
4e. De amplitude van de uitgangsspanning moet onafhankelijk van
de ingangsspanning zijn.
De gebruikte schakelingen zullen we verdelen in twee groepen, nl.
die voor positieve en die voor negatieve signaalrichting.

-uA/

a. Afzondering van het synchronisatiesignaal hij positieve signaal
richting
De schakeling, die het meest wordt gebruikt om het synchronisatie
signaal af te zonderen uit het complete signaal, is bij positieve signaal
richting de diodeschakeling volgens fig. 53. Het complete videosignaal
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denken we ontstaan over R1; de onderzijde van deze weerstand ligt op
aardpotentiaal. De anode van de diode is via een weerstand R2 aan
gesloten aan een positieve spanning Vb* Gedurende de synchronisatieimpulsen vloeit er door de diode een stroom en is er dus over R2 een
spanning aanwezig (van de vorm der synchronisatie-impulsen). Gedu
rende het beeldsignaal is de diode geblokkeerd en is de spanning van
de anode constant en gelijk aan de positieve drempelspanning Vb* Is
deze drempelspanning kleiner dan de amplitude der synchronisatieimpulsen over Rlt dan ontstaan over R2 synchronisatie-impulsen,
afgezonderd uit het complete videosignaal en wel in negatieve richting
(d.w.z. het punt D is negatief ten opzichte van -f- Vb)* Een groot
bezwaar van deze schakeling is, dat via de capaciteit Cd van de diode
nog een gedeelte van het beeldsignaal over R2 komt te staan. Speciaal
de hoge frequenties, dus steile flanken in het beeldsignaal, worden
doorgegeven. Valt dus voor het einde van een lijn het beeldsignaal
van maximum „wit” plotseling op „zwart”, dan ontstaat over R2 een
spanningsstoot in de richting van de synchronisatie-impulsen, die de
synchronisatie kan verstoren.
Dit bezwaar wordt ondervangen door de schakeling van fig. 54.
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Fig. 54. Schakeling voor het afzonderen
van het synchronisatiesignaal uit het
complete videosignaal, waarbij de capa
citeit Cd van de diode minder invloed
heeft dan bij de schakeling van fig. 53.
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Fig. 55. Schakeling voor het afzonderen
van het synchronisatiesignaal uit het
complete videosignaal, waarbij de flanksteilheid der impulsen beter bewaard
blijft dan bij de schakelingen van
fig. 53 en 54.

Over Rl ontstaat weer het complete videosignaal. Over deze weerstand
staat een potentiometer, bestaande uit de weerstand R2 en de diode.
Indien de diode niet geleidend is, is de spanning van de anode hiervan
gelijk aan die van de bovenkant van R^, is de diode echter geleidend,
dan blijft het grootste gedeelte van de spanning over R1 over R2 staan,
aangenomen, dat R2 zeer groot is t.o.v. de inwendige weerstand van
de diode.
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Deze schakeling heeft weer een ander bezwaar. De synchronisatieimpulsen ontstaan over de diodecapaciteit; deze capaciteit moet geladen
worden via de weerstand R2. Dit nu kan niet oneindig snel gaan
(zie blz. 109), met als gevolg, dat de flanksteilheid van het uitgangs
signaal niet zeer groot is. Een grote flanksteilheid vereist een kleine
waarde voor i?2. Om voldoende scheiding te verkrijgen moet R2 echter
groot zijn. Om deze tegenstrijdige eisen te omzeilen gebruikt men wel
de schakeling van fig. 55. Het stuurrooster van de penthode vervult
hier de taak van begrenzingsdiode. De weerstand R2 neemt men klein
om een goede flanksteilheid te verkrijgen. De instelling van de buis
is zodanig, dat gedurende de tijd, dat het beeldsignaal aanwezig is,
de anodespanning practisch nul volt bedraagt. De synchronisatieimpulsen, die over de anodeweerstand ontstaan, zijn positief gericht
(d.w.z. tijdens de impulsen is het punt D positief ten opzichte van
het punt C) en hebben een grotere amplitude dan bij de vorige
schakelingen.
b. Afzondering van het synchronisatiesignaal bij negatieve signaalrichting
De negatieve richting van het signaal is bijzonder geschikt om een
separator te maken, die aan alle eisen voldoet. We voeren het signaal
via roostercondensator en lekweerstand toe aan het rooster van een
versterkbuis (fig. 56a). Het signaal legt zich nu met de bodems
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Fig. 56. Schakeling voor
het afzonderen van de synchronisatie-impulsen bij
negatieve signaalrichting.
van de synchronisatie-impulsen tegen de nullijn aan als bij roosterdetectie (fig. 56b). Is nu de amplitude der synchronisatie-impulsen
groter dan de roosterruimte, dan verschijnen in de anodestroom uit
sluitend de gescheiden synchronisatie-impulsen, die over een weer
stand
spanningsimpulsen geven. De flanksteilheid kan door geschikte
keuze van deze weerstand aan de gestelde eisen voldoen. Heeft de
buis een geringe roosterruimte en het signaal voldoende amplitude,
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dan kan men er zeker van zijn, dat het beeldsignaal geheel verdwenen
is. Men neemt dan ook meestal een penthode met lage schermroosterspanning.
3. Het afzonderen van het rastersynchronisatiesignaal
uit het complete synchronisatiesignaal
Aangezien na de scheiding, zoals in de vorige paragraaf besproken,
de amplituden van de lijn- en de rastersynchronisatie-impulsen gelijk
zijn, kan het afzonderen van de rasterimpuls uit het totale synchroni
satiesignaal niet door amplitudebegrenzing zonder meer tot stand

R
Vi

Fig. 57. Vierpool voor
het omvormen van de
synchronisatiesignalen,
waarbij de uitgangsspanning wordt afgenomen van de condensator (integratorschakeling).

Fig. 58. Bij de schakeling
volgens fig. 57 geeft een
spanningssprong V\ aan
de ingang een aanvankelijk
vrijwel evenredig met de
tijd toenemende uitgangsspanning Vu.

Fig. 59. Bij de schakeling
volgens fig. 57 geeft een
ingangsspanning V\, bestaande uit een regelmatige opvolging van impulsen, een uitgangsspanning
Vu. De gemiddelde waar
den van beide spanningen
zijn gelijk.

worden gebracht. Men maakt hier gebruik van het verschil in tijds
duur van de impulsen voor lijn- en rastersynchronisatie. Deze impulsen
worden zodanig vervormd, dat wel een verschil in amplitude ontstaat,
zodat daarna een scheiding naar amplitude mogelijk is.
Het vervormen van de impulsen geschiedt meestal door het signaal
toe te voeren aan een serieschakeling van een condensator en een
weerstand, waarbij het dan mogelijk is, het vervormde signaal van de
condensator of van de weerstand af te nemen. In het eerste geval
krijgt men dan de schakeling van fig. 57.
Sluit men op de ingangsklemmen van een dergelijke vierpool, die
men integrator noemt (zie ook Deel 6b, hfdst. IV), een sprongvormig
veranderlijke spanning V\ aan, dan stijgt de uitgangsspanning Vu
volgens een e-macht (zie blz. 116). Vlak na de spanningssprong zal
de uitgangsspanning bij benadering lineair toenemen (fig. 58). Hier
uit volgt, hoe de uitgangsspanning verloopt als functie van de tijd,
als aan de ingang een blokvormig signaal wordt toegevoerd. Men moet
hierbij bedenken, dat de gemiddelde waarde van de spanning over de
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condensator gelijk is aan de gemiddelde waarde van de ingangsspanning. Het resultaat is voorgesteld in fig. 59.
Laten we nu eens aannemen, dat op een dergelijk netwerk het
complete synchronisatiesignaal van bv. het Engelse systeem wordt gezet
(fig. 60). Gedurende de lijnimpulsen is de tijd voor lading van de
condensator gering; de condensatorspanning is dan ook laag. Tijdens
het rastersynchronisatiesignaal treden impulsen op, die beduidend
langer duren, waardoor de spanning op de condensator steeds toe
neemt, en op het einde van de rasterimpuls belangrijk hoger is dan
op het einde van de lijnimpulsen. Na afloop van de rasterimpuls is
de ontlaadtijd weer belangrijk groter dan de laadtijd en neemt de
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Fig. 60. Synchronisatie-impulsen bij het Engelse systeem; a. voor de oneven;
b. voor de even lijnen; c. en d. de uitgangsspanning Vu van de vierpool volgens
fig*. 57/.als de impulsen volgens a resp. b aan de ingang worden toegevoerd.
Duidelijkheidshalve is de schaal voor c en d groter genomen dan voor a en b.
spanning aan de uitgang af, tot weer dezelfde toestand intreedt als
vóór de rasterimpuls. Ter plaatse van de rasterimpuls wordt dus
zodoende de condensatorspanning hoger. Na scheiding in amplitude
kan deze hogere spanning voor synchronisatie van de rastertijdbasis
worden gebruikt. Het valt reeds dadelijk op, dat de flanksteilheid van
de zo verkregen rasterimpuls niet bijzonder groot is, wat niet be
vorderlijk is voor goede synchronisatie. Tevens valt het bezwaar op,
dat is verbonden aan het Engelse systeem. Bij het tweede raster is
op het ogenblik, dat de rastersynchronisatie begint, de spanning op
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de condensator iets hoger dan bij het eerste raster. Bij een zeer bepaalde
grootte van de synchronisatie-impuls slaat de rastertijdbasis terug en
dit geschiedt voor beide rasters niet precies met een halve lijntijd
verschil. Dit heeft tot gevolg, dat het oneven raster niet precies tussen
de lijnen van het even raster wordt geschreven.
Dit veroorzaakt het „paren” der rasters. De
c
egalisatie-impulsen van het Europese systeem
zorgen er voor,'dat bij de aanvang van het
vi
vu
,R
rastersignaal voor beide rasters de spanning
op de condensator gelijk is. Het Duitse sy
steem leent zich niet voor scheiding door
Fig. 61. Vierpool voor het integratie, aangezien de rasterimpuls slechts
omvormen van de syn- zeer kort van duur is.
chronisatiesignalen, waar
Een tweede mogelijkheid om het synchronibij de uitgangsspanning
wordt afgenomen van de satiesignaal te vervormen is het afnemen van
weerstand (differentiator- de spanning Vu over de weerstand R van
schakeling).
het netwerk (fig. 61). Deze schakeling, die
als differentiator bekend staat (zie Deel 6b,
hfdst. IV), doet denken aan de beschouwingen over scheidingscondensator en lekweerstand in de videoversterker. Het zal dus nu
zonder meer duidelijk zijn, dat de signaalvormen der beide rasters
gedeformeerd worden als in fig. 62 aangegeven. Het signaal VUf dat
nu over de uitgang van het filter komt te staan, is bijzonder geschikt
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Fig. 62. Als fig. 60, doch voor de schakeling volgens fig. 61.
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om er met behulp van een amplitudebegrenzer een rastersynchronisaitieimpuls uit af te leiden. Men zet daartoe het vervormde signaal op het
rooster van een versterkbuis, die zodanig is ingesteld, dat de anodestroom tijdens de lijnimpulsen nul is. De opgewipte impulsen met de
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Fig. 63. Als fig. 62, doch voor het voormalige Duitse systeem.
dubbele lijnfrequentie in het rastersynchronisatiesignaal steken dan in
het gebied, waar anodestroom vloeit en veroorzaken spanningsimpulsen
over de anodeweerstand. Meestal kiest men de instelling zo, dat de
• rastertijdbasis op de 2de of 3de impuls terugslaat. Na dit tijdstip volgen
er dan nog enige. Dit is een voordeel, want valt ten gevolge van een
storing de impuls, die voor de synchronisatie is bedoeld, weg, dan
synchroniseert de tijdbasis op een der volgende. Het resultaat hiervan
is, dat de rastertijdbasis „in de pas" blijft en alleen even de interliniëring verstoord is, wat niet zeer hinderlijk is.
Het voormalige Duitse televisiesysteem levert alleen met behulp van
een differentiator (fig. 61) een steile rasterimpuls, hetgeen volgt uit
fig. 63. De reserve-impulsen zijn hier niet aanwezig; valt door een
storing de opgewipte impuls weg, dan gaat het raster vrij lopen en
het duurt enige tijd eer de synchronisatietoestand weer is bereikt.
4. Het opwekken van zaagtandvormige spanningen en stromen
Hoewel het aantal typen zaagtandoscillatoren zeer groot is, berusten
zij toch alle op hetzelfde principe en wel op het periodiek laden en
ontladen van een condensator over een weerstand. (Zie ook Deel 7a,
hfdst. II en Deel 6b, hfdst. VI.) Als een condensator C in serie met
een weerstand R op een gelijkspanning wordt aangesloten, verloopt
de spanning op de condensator exponentieel, zoals reeds onder A.8
(fig. 37) is aangegeven. Het spanningsverloop op de condensator is
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dus niet lineair. Deze niet-lineariteit kan het beeld vervormen.
Zou. men echter aan de zenderzijde en aan de ontvangerzede
precies dezelfde niet-lineariteit toelaten, dan zou het beeld op de
ontvanger geen lineariteitsvervorming vertonen. Gelijke afstanden
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Fig. 64. Principe van
een generator voor
zaagtandvormige
spanningen.

Fig. 65. Zaagtandvormige spanning,
verkregen met een schakeling volgens
fig. 64, wanneer de schakelaar S
wordt gesloten als de condensatorspanning ongeveer 0,1 V is geworden.

Vc|

Fig. 66. Zaagtandvormige spanning, verkregen met een schake
ling volgens fig. 64, wanneer de condensatorspanning een waarde
bereikt, die slechts weinig kleiner is dan de batterijspanning.
in het beeld zouden dan als gelijke afstanden op het ontvangerscherm verschijnen. Dit systeem heeft echter practische bezwaren.
Men streeft er in de zender naar, de lineariteit zo goed mogelijk te
maken. Daar een absolute lineariteit voor een ontvanger alleen met
vrij dure middelen kan worden verkregen, laat men hier een zeker
percentage niet-lineariteit toe met als gevolg, dat het beeld aan de
rechterzijde iets is samengedrukt. Men kan deze vervorming gering
houden door van de exponentiële kromme slechts het eerste stuk te
gebruiken, dat met grote benadering recht is. Er dient dus voor gezorgd
te worden, dat de condensator niet verder dan tot bv. 0,1 van de
aangelegde spanning wordt geladen.
Het principe van een dergelijke zaagtandoscillator toont fig. 64.
Uitgaande van de toestand, waarbij de condensator C ontladen is, zal
deze over de weerstand
worden geladen. Heeft de spanning op de
condensator een zekere waarde bereikt, dan sluit men de schakelaar
S en de condensator wordt snel grotendeels ontladen over de kleine
weerstand i?2. Daarna opent men S en het proces begint opnieuw.
Geschiedt de beweging van S periodiek, dan ontstaat een zaagtand
vormige spanning (fig. 65). Laadt men de condensator tot een te hoge

a.V.B.4

127

spanning, dan neemt de condensatorspanning niet meer evenredig met
de tijd toe, zoals in fig. 66 is getekend.
Het ontladen van de condensator veroorzaakt de terugslag van de
lichtvlek op het scherm. Deze terugslag moet veel sneller geschieden
dan de heenslag en de tijd, die
hiervoor nodig is, moet in ieder
geval korter zijn dan de onder+vb
drukkingstijd in de zender. Zou
1*2
dit niet het geval zijn, dan zou er
reeds beeldspanning aanwezig zijn
/W
als de straal nog bezig is met
terug te gaan. Hierdoor zou een
gedeelte van het beeld als het
ware worden opgevouwen. Daarom
moet de weerstand R2, waardoor
R3
de condensator wordt ontladen,
veel kleiner zijn dan de laadweerstand Rj. De terugslag behoeft
niet lineair te verlopen.
In practische uitvoeringen wor Fig. 67. Schakeling, die de impuls
synchronisatiesignalen omzet
den S en Ro vervangen door een vormige
in zaagtandvormige spanningen.
schakeling met een of meer bui
zen, waardoor het geheel auto
matisch werkt.
We willen hier onderscheid maken tussen twee typen oscillatoren.
Het eerste werkt alleen als er synchronisatie-impulsen aan worden
toegevoerd; het tweede type levert ook bij afwezigheid van dergelijke
impulsen een zaagtandvormige spanning (zie ook Deel 6b, hfdst. VI).
Bij het laatste type dienen de impulsen uitsluitend om de zaagtandgenerator in de pas te houden. Hoewel het eerste type niet veel meer
wordt toegepast, zullen we toch om de eenvoud hiervan dit type het
eerst bespreken (zie het schema van fig. 67). De kathode van de buis
krijgt over Rl en R3 zoveel positieve spanning, dat deze ver voorbij
het afknijppunt is ingesteld. De condensator C wordt via de weer
stand R2 geladen door de spanning Vfc>. Aan het einde van de slag
komt nu de synchronisatie-impuls, die de roosterspanning practisch
gelijk aan de kathodespanning maakt. De buis wordt nu geleidend en
de anodestroom ontlaadt de condensator. De ontlading is meestal niet
volledig, doch dit is onbelangrijk. Is de synchronisatie-impuls voorbij,
dan begint het laadproces opnieuw. De schakeling vereist een vrij
grote amplitude der synchronisatie-impulsen, variërend met het ge
bruikte huistype van 10 tot 30 V. Verder is het noodzakelijk, dat
alle synchronisatie-impulsen exact aan elkaar gelijk zijn. Is bv. een be
paalde lijnimpuls smaller dan de andere, dan zal de condensator niet
zover worden ontladen met het gevolg, dat de volgende zaagtand
op een iets hoger niveau begint. De lijn, die hiermede in het beeld
overeenkomt, zal dan iets verschoven liggen. Aan de scheiding der
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synchronisatiesignalen uit het totale ontvangen signaal worden dus
zware eisen gesteld.
Het grootste bezwaar is echter, dat de schakeling niet werkt, als er
geen synchronisatie-impulsen aanwezig zijn. Wordt de ontvanger
ingezet op een tijdstip, dat de zender niet werkt, dan is er dus in het
geheel geen afbuiging. Er verschijnt op het scherm dan een enkele
vlek ergens in de buurt van het
+Vb
midden en zelfs bij een geringe
straalstroom zal het scherm daar
ter plaatse beschadigd worden. Er
o z
zijn echter wel schakelingen, die de
straalstroom onderdrukken als de
|Ri
lijn- of rasterafbuiging of beide niet
aanwezig zijn. Daarbij treedt het
s
genoemde bezwaar dus niet op.
Van de zelfstandig werkende
R3
J1_TL
oscillatoren werd vroeger die,
welke met een met gas gevulde
buis werkte, het meest gebruikt.
■o Q
Deze schakeling is vrijwel geheel
verdrongen door schakelingen met
Fig. 68. Generator voor zaagtandvor vacuumbuizen.
mige spanningen, met een met gas ge
Een dergelijke schakeling is ge
vulde triode. De generator wordt
tekend
in fig. 68. De gastriode (zie
gedreven door de aan het rooster
toegevoerde synchronisatiesignalen. De Deel 2, hfdst. IV.M.6) heeft enige
zaagtandvormige spanning wordt ver eigenschappen, die sterk afwijken
kregen tussen de klemmen Z en Q. van die van vacuumbuizen. Wan
neer de buis geleidend is, heeft de
roosterspanning weinig of geen invloed op de anodestroom. Het is
onmogelijk, de anodestroom te onderdrukken door het rooster ver
negatief te sturen; dit kan uitsluitend door verlaging van de anodespanning. Indien het rooster een zekere negatieve spanning bezit ten
opzichte van de kathode en de anodespanning stijgt vanaf nul, dan
blijft de anodestroom nul totdat een zekere kritische anodespanning
is bereikt. Het gas ioniseert dan en de buis heeft nu een zeer kleine
inwendige weerstand. Bij verlagen van de anodespanning blijft de buis
nu geleidend, totdat een nieuwe, veel lagere kritische spanning is
bereikt, waarbij de buis dooft. De bovenste kritische waarde van de
anodespanning, de zg. ontsteekspanning, hangt af van de rooster
spanning. Is het rooster meer negatief, dan is de ontsteekspanning
hoger en omgekeerd. Bevindt de anodespanning zich tussen ontsteeken doofspanning, dan zal de buis geleidend worden als het rooster
een bepaalde positieve spanning toegevoerd krijgt én ten gevolge
daarvan minder negatief wordt.
Nu is de werking van de oscillator eenvoudig te begrijpen. De
condensator C wordt via de weerstand R geladen door de spanning
Vb, totdat de spanning over de condensator de ontsteekspanning
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bereikt. De buis wordt dan geleidend en via de kleine weerstand Rl
en de condensator C, wordt de condensator C ontladen. De spanning
over de condensator C daalt snel totdat de doofspanning wordt bereikt.
De buis is dan geblokkeerd en het gehele proces herhaalt zich. Tussen
de punten Z en Q wordt zo een zaagtandvormige spanning verkregen.
Met de weerstanden R en R3 kunnen de amplitude en de frequentie
der zaagtandvormige spanning worden ingesteld. Wordt R vergroot,
dan duurt het langer voordat de ontsteekspanning wordt bereikt, zodat
de frequentie lager wordt. De grootte van de ontsteekspanning wordt
hier echter niet door beïnvloed. Met i?3 regelt men de negatieve voorspanning van het rooster. Een meer negatieve roosterspanning vereist
een hogere ontsteekspanning. Het zal dan langer duren, voordat deze
hogere waarde is bereikt, zodat zowel de amplitude als de frequentie
een andere waarde zullen krijgen.
Een gastriode kan gemakkelijk worden gesynchroniseerd, door
positief gerichte synchronisatie-impulsen aan het stuurrooster toe te
voeren. De spanning over de condensator C stijgt op de normale
manier en komt in de buurt van de ontsteekspanning. Nu komt
plotseling de impuls op het rooster; hierdoor daalt de ontsteekspanning
plotseling en wel zoveel, dat deze lager wordt dan de op dat moment
aanwezige spanning op de condensator. Het ogenblik, waarop de buis
geleidend wordt, wordt dus scherp bepaald door de voorste flank der
synchronisatie-impulsen. Het ligt voor de hand, dat het niet mogelijk
is een zaagtandgenerator te synchroniseren met synchronisatie-impulsen
van een willekeurige frequentie. De generator is slechts gedurende een
zeer bepaald tijdsinterval gevoelig voor synchronisatie en dit interval
ligt juist vóór het moment van doorslag. Hieruit volgt, dat een generator,
waarvan de eigenfrequentie hoger is dan die der synchronisatieimpulsen, nooit „in de pas" zal komen. Als noodzakelijke voorwaarde
geldt dus: de eigenfrequentie moet een weinig lager zijn dan die,
waarop gesynchroniseerd moet worden.
Wat de vorm der synchronisatie-impulsen betreft dient te worden
opgemerkt, dat voor goede synchronisatie een grote flanksteilheid
gewenst is. Vervormde impulsen als in fig. 69b geven een even perfecte
synchronisatie als de oorspronkelijke vorm (a). Distorsie als in (c) is
echter ontoelaatbaar; door allerlei onregelmatigheden, zoals ruis en
spanningsschommelingen, is in dit laatste geval het tijdstip van door
slaan niet scherp bepaald.
De gewoonlijk gebruikte schakelingen werken met vacuumbuizen. Deze schakelingen zijn besproken in Deel 2, hfdst. VII.9 en
Deel 6b, hfdst. VI). Deze zaagtandgeneratoren worden alle gesyn
chroniseerd door middel van een impuls, die na iedere complete cyclus
een nieuwe inleidt. Hoewel dit op het eerste gezicht een ideale methode
lijkt, immers de gelijkloop tussen zender en ontvanger schijnt gewaar
borgd, heeft deze methode toch onder bepaalde omstandigheden een
groot nadeel.
Bij televisie-ontvangers heeft men, evenals bij omroepontvangers, te
9
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maken met storingen, die vooral belangrijk worden, wanneer de ont
vanger, door de grote afstand tot de zender, slechts een zwak antennesignaal krijgt toegevoerd. De belangrijkste vormen dezer storingen zijn
ruis en impulsvormige storingen, afkomstig van electrische apparaten,
waarbij vonken optreden (auto's e.d.). Ruis is een storing, die deels
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Fig. 69. a. rechthoekige impulsen; b. impulsen, vervormd door
een differentiatorschakeling; c. impulsen, vervormd door een
integratorschakeling. De impulsen a en b zijn geschikt voor
synchronisatie; de impulsen c niet.
in de ontvanger zelf wordt opgewekt (weerstanden, buizen, zie Deel 2,
hfdst. VIII), deels door de antenne uit de wereldruimte wordt op
gevangen. De tijdsduur van de impulsvormige storingen is in practisch
alle gevallen kort t.o.v. een lijntijd. De invloed, die deze storingen op
het beeld hebben, zijn verschillend voor systemen met positieve en
die met negatieve modulatie.
Fig. 70 toont een positief gemoduleerd televisiesignaal met enige
storingsimpulsen. Uit deze figuur volgen twee belangrijke conclusies
voor positieve modulatie.
ie. De storingen vertonen zich als witte stippen. Dit is een nadeel,
daar deze zeer opvallend zijn. Bovendien is het mogelijk, dat de
amplitude der storingsimpulsen zo groot is, dat de impulsen boven
het „wit" uitkomen. In dat geval worden ze gedefocusseerd en ver
schijnen ze als grote witte vlekken op het scherm. Men past daarom
meestal in ontvangers voor positieve modulatie begrenzers toe, die de
storingsimpulsen boven het witniveau afknippen.
2e. Na detectie hebben de storingsimpulsen in het videosignaal de
omgekeerde richting als de synchronisatie-impulsen, zodat de syn
chronisatie er niet door in gevaar wordt gebracht. Dit laatste is een
groot voordeel van positieve modulatie. Bij negatieve modulatie vindt
men het omgekeerde (fig. 71), nl.:
ie. zwarte storingspunten op het scherm;
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2e. de storingsimpulsen hebben in het gedetecteerde videosignaal
dezelfde richting als de synchronisatie-impulsen. Dit laatste is een
nadeel, immers de kwaliteit van een televisiebeeld kan door de invloed
van storingen veel te wensen overlaten, doch wordt de synchronisatie
verstoord, dan mist men iedere informatie.
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Fig. 70. Televisiesignaal met
positieve modulatie en enkele
impulsvormige storingen.

H
Fig. 71. Televisiesignaal met nega
tieve modulatie en enkele impuls
vormige storingen.

Hetzelfde als voor de impulsvormige storingen is uiteengezet geldt
ook voor ruis. Behalve een „sneeuwachtig" effect is de ruis oorzaak,
dat vooral bij negatieve modulatie verticale lijnen niet geheel strak
meer zijn.
Men heeft vooral in die landen, die negatieve modulatie voor hun
televisiesysteem hebben aangenomen, gezocht naar schakelingen, die
de genoemde synchronisatiemoeilijkheden niet hadden, en heeft de
oplossing gevonden in een geheel andere manier, waarop de oscillator
„in de pas" wordt gehouden. In principe komt deze methode op het
volgende neer. De oscillator ontvangt niet na iedere cyclus een synchronisatie-impuls, maar wordt bijgeregeld door een spanning, die
wordt bepaald door de gemiddelde waarde der synchronisatie-impulsen
over een langere tijd. Daar de storingsimpulsen zeer kort van duur
zijn, zijn deze niet in staat, de regelspanning noemenswaard te be
ïnvloeden. De regelspanning leidt men af uit het faseverschil tussen
de door de zender uitgezonden synchronisatie-impulsen en de op
gewekte zaagtandvormige spanning.
De gebruikte schakeling bestaat uit een oscillator, die een spanning
met een zo constant mogelijke frequentie opwekt. Deze spanning kan
sinusvormig of zaagtandvormig zijn. In het eerste geval kan men de
frequentie door middel van een reactantiebuis (zie Deel 4a, hfdst. IV.K.2)
bijregelen. In het laatste geval brengt men in de oscillatorschakeling
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nog een afgestemde kring aan, welke op de lijnfrequentie is afgestemd
en die daardoor de oscillator al reeds stabiliseert. Het vergelijken van
de fase tussen de inkomende synchronisatie-impulsen en de opgewekte
zaagtandvormige spanning geschiedt in een discriminator of frequentiedetector (zie Deel 2, hfdst. VLB). Het blokschema wordt dan als in
fig. 72 aangegeven.
De meest gebruikte discriminatorschakeling is in fig. 73 getekend.
De synchronisatie-impulsen, afkomstig uit de scheidingsbuis B, worden
aan een balanstransformator toegevoerd; aan de secundaire zijde heeft
Synchronisatieimpulsen
*"

Regelspanning
Oiscriminator

Eindversterker

Oscillator

Opgewekte impulsen

Fig. 72. Blokschema van een schakeling voor het synchroniseren van een
zaagtandgenerator.
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Fig. 73. Schakeling van de discriminator van fig. 72.
men dus de beschikking over twee impulsvormige spanningen met
tegengestelde fase. In serie met deze spanningen staat een zaagtand
vormige spanning, die men als volgt verkrijgt. Zoals aan het eind van
dit hoofdstuk zal worden behandeld, verschijnen aan de primaire zijde
van de uitgangstransformator voor de lijnafbuiging positieve piekspanningen gedurende de terugslagtijd. Deze spanning wordt tussen
de punten P en Q toegevoerd en met een weerstand R en een con
densator C (in integratorschakeling) zodanig vervormd, dat men over
de condensator C een zaagtandvormige spanning verkrijgt. Gaan we
nu de vorm eens na van de spanningen, die aan de beide diodes
worden toegevoerd. Zijn de frequentie en de fase zodanig, dat de
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synchronisatie-impulsen juist midden op de terugslag van de zaagtand
vormige spanning vallen, dan wordt de spanningsvorm als in fig. 74
weergegeven. De zaagtandvormige spanning heeft op beide diodes
dezelfde fase, terwijl de impulsen op beide diodes in tegenfase zijn.
De diodes fungeren als topgelijkrichters. De diode D1 zou, als de
diode Do niet aanwezig was, de condensator C opladen tot een span
ning + V; de diode D2 zou, als de diode Dj niet aanwezig was, de
condensator C tot de spanning — V opladen. Het resultaat is, dat de
condensator ongeladen blijft en de regelspanning dus nul is.

+v

-v
Fig. 74. De spanningen der diodes D, en D2
van fig. 73.

Neemt nu de frequentie der opgewekte zaagtandvormige spanning
toe, dan wordt de positieve spanning groter en de negatieve spanning
kleiner met als gevolg een positieve regelspanning. Het bijregelen van
de oscillator geschiedt nu zodanig, dat ten gevolge van deze positieve
spanning de frequentie weer afneemt tot de evenwichtstoestand is
bereikt. In het geval van een lagere opgewekte frequentie geschiedt
juist het omgekeerde en wordt de oscillator door een negatieve regel
spanning tot de juiste frequentie en fase bijgeregeld.
Bij deze methode bestaat de kans, dat het systeem onstabiel wordt,
doordat een bepaalde faseverandering door de regelspanning wordt
ondersteund. Dit wordt tegengegaan door tussen de condensator C
en de regelelectrode van de oscillator een fasedraaiend netwerk op
te nemen.
De tijdsduur van storingsimpulsen is in het algemeen zo klein, dat
zij de spanning van de condensator C practisch niet kunnen be
ïnvloeden, zodat de synchronisatie onafhankelijk van de storingen is
geworden.
Men noemt deze schakelingen wel vliegwiel-tijdbases.
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5. Het versterken van zaagtandvormige spanningen en stromen
In alle beschreven oscillatorschakelingen wordt de heenslag gevormd
door de spanning, die ontstaat bij het laden van een condensator door
een weerstand. Daar men meestal over een lineaire spanningsvorm
wil beschikken, kan slechts een gedeelte van de beschikbare voedings
spanning worden benut. Gaat men uit van een voedingsspanning van
300 V, dan verkrijgt men met een voldoende mate van lineariteit zaagtandspanningen ter grootte van 40 tot 80 V. In practisch alle gevallen
is deze spanning te gering om zonder meer de afbuiging te verzorgen,
zodat deze spanning eerst moet worden versterkt. Hierbij onderscheidt
men twee gevallen. Voor electrische afbuiging moet spanningsversterking worden toegepast. Afhankelijk van de afbuiggevoeligheid der
gebruikte buis moet de zaagtandspanning versterkt worden tot 400 a
1000 V. Bij magnetische afbuiging moet de opgewekte zaagtandspanning
worden omgezet in een zaagtandvormige stroom van ongeveer 1 A.
Deze waarde is niet slechts afhankelijk van het gebruikte huistype, doch
ook van de constructie der afbuigspoelen.
Het eenvoudige geval van electrische afbuiging zal hier niet nader
worden besproken; het wordt in de televisietechniek zelden toegepast
en daar de problemen identiek zijn aan die, welke men ontmoet bij
het ontwerp van kathodestraaloscillografen, zij hier naar het desbetref
fende hoofdstuk verwezen (zie Deel 7a, hfdst. II).
Het einddoel bij magnetische afbuiging is het verkrijgen van een
zaagtandvormige stroom door de afbuigspoelen. Het karakter van
deze spoelen is voor de lijn- en de rasterfrequentie verschillend. De
lijnfrequentie is veel hoger dan de rasterfrequentie, zodat de spoel
voor de lijnafbuiging kan worden opgevat als een zelfinductie met een
(kleine) weerstand in serie. Voer de lage rasterfrequentie speelt de
zelfinductie van de spoelen geen rol, zodat deze zich bij benadering
gedragen als een zuivere weerstand. Door dit verschillend karakter zijn
de problemen voor beide gevallen eveneens verschillend.
a. De eindtrap voor de lijnafbuiging
Bepalen we ons eerst tot de lijnafbuiging. Als een veranderlijke
stroom door een zelfinductiespoel vloeit, wordt in de spoel een
spanning geïnduceerd, die op elk ogenblik wordt bepaald door de
stroomtoename per tijdseenheid op dat ogenblik

=

lêdt)
L\ .

Nu

is gedurende de heenslag de toename van de stroom per tijdseenheid
constant en dus ook de opgewekte spanning; de spanning over de
spoel is dus gedurende die tijd een gelijkspanning. Voorbeeld: stel het
aantal lijnen op 625 bij 25 complete beelden per secunde. Voor een
buis MW 22 heeft men voor een bepaald stel afbuigspoelen bij een
spanning van 10 kV op de tweede anode een top-tot-top-stroom van
1 A nodig. Neem aan, dat de zelfinductie van de afbuigspoelen 3 mH
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bedraagt, hetgeen een vrij normale waarde is. De lijnfrequentie bedraagt
25 X 625 = 15 625 Hz. De stroomtoename per tijdseenheid is dus
15 625 A/sec, dus de geïnduceerde spanning is een gelijkspanning van
, dl
Z.-37- = 3 X oi~3 X 15625 = 46,8 V. Gedurende de veel kortere
at
I
V

1
o
0
o IL
o
V

Fig. 75. Spoel voor de lijnafbuiging. I. stroom door de
spoel; V. spanning tussen de uiteinden van de spoel.
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Fig. 76. In de anodeketen van de eindbuis van de verster
ker voor de lijnafbuiging is een transformator opgenomen.
terugslag heeft de spanning een veel grotere waarde en is tegengesteld
gericht. De stroom door de spoel en de spanning hierover zijn geschetst
in fig. 75.
Als eindversterker voor de lijnafbuiging kiest men steeds een penthode,
daar hierbij, bij een zaagtandvormige spanning op het rooster, ook een
zaagtandvormige anodestroom vloeit. Het is niet doeltreffend, de
afbuigspoelen zonder meer in het anodecircuit van deze buis op te
nemen. De buis zou dan de volledige topstroom (bv. 1 A) moeten
kunnen leveren. Men schakelt daarom een transformator tussen buis
en spoel en sluit de afbuigspoelen aan de lage spanningszijde hiervan
aan (fig. 76).
Waardoor wordt nu de transformatieverhouding bepaald? Keren we
tot ons rekenvoorbeeld terug. Daar is berekend, dat gedurende de
heenslag een spanning van 46,8 V over de afbuigspoelen, dus over
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de secundaire van de transformator ontstaat. Gezien aan de primaire
zijde is deze spanning zo gericht, dat de anodespanning van de buis
wordt verlaagd. Bij een penthode is de anodestroom practisch onaf
hankelijk van de anodespanning. Dit geldt echter vanaf een zekere
minimum-waarde van deze spanning, de zg. overnamespanning. Beneden
deze spanning mag de anodespanning niet dalen. Heeft men een
voedingsspanning van bv. 275 V en ligt de overnamespanning van de
gebruikte eindbuis bij 100 V, dan is de toegestane anodespanningsverandering gedurende de heenslag 175 V. Men vindt dan de trans175
formatieverhouding voor een ideale transformator uit -^-5 = ongeveer 4.
40,0

De topstroom door de primaire transformatorwikkeling, welke dus door
de buis als anodestroom geleverd moet worden, bedraagt

=

= 250 mA. We zouden dus 140 mA als instelwaarde kunnen kiezen;
de anodestroom zwaait hierbij dan van 15 tot 265 mA. De voedingsbron
moet nu leveren 275 X 0,14 = 38,5 W. Dit is geen gering vermogen
en de vraag is interessant, wat er met dit vermogen gebeurt. Hadden
de afbuigspoelen geen weerstand, dan zou er in 't geheel geen
vermogen voor de afbuiging nodig zijn, immers de energie, nodig om
tijdens de heens’.ag het afbuigveld op te bouwen, komt tijdens de
terugslag weer vrij. De weerstand van de spoel heeft echter een zekere
energie-opname uit de voedingsbron tot gevolg. Nu is voor het normale
volume, dat voor de afbuigspoelen beschikbaar is, de verhouding
R/L ongeveer 1600. Bij een L van 3 mH bedraagt de serie weerstand
dan 1600 X 3 X io-3 = 4,8 D. De effectieve waarde van een zaag
tandvormige stroom bedraagt

maal de amplitude, dus I2 R =

= - X - X 4,8 = 0,4 W. Dit zijn de onvermijdelijke verliezen. Het
3 4

rendement van de schakeling bedraagt

= 1 %.

Alvorens methoden te bespreken, die dit rendement kunnen verbeteren,
willen we eerst aangeven, waarom dit rendement zo laag is.
Aan het eind van de heenslag is de energie, opgehoopt in het
magneetveld, maximaal en gelijk aan 1/2 LI1, De stroom door de
buis wordt nu plotseling vrijwel nul. De zelfinductie (beschouw alles
getransformeerd naar de primaire zijde) vormt met de steeds aan
wezige parasitaire capaciteit een trillingskring, waarin, als de buis
steeds geblokkeerd zou blijven, een gedempte trilling zou optreden
met een frequentie, bepaald door de zelfinductie en de parasitaire
capaciteit, terwijl de demping afhankelijk is van de verhouding
R/L van het circuit (fig. 77). Practisch is deze situatie natuurlijk
zeer ongewenst, want na korte tijd gaat de buis weer open en be
gint de volgende heenslag. Door de inwendige weerstand van de
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nu gedeblokkeerde buis wordt de trilling wat meer gedempt, maar
toch is het resultaat een trilling aan het begin van de slag en deze
behoeft maar een geringe amplitude te hebben om zich als verticale
strepen op het scherm te
manifesteren. De slingering
1
heeft nl. snelheidsvariaties
van de aftastende electronenstraal tijdens de beweging
van links naar rechts tot
gevolg. Het is dus nood
zakelijk, dat de gedempte
trilling aan het einde van de
onderdrukkingsperiode tot
een verwaarloosbaar kleine
v
amplitude is afgenomen. Dit
einde valt meestal tijdens de
tweede helft van de eerste
periode van de trilling. Men
dient de trillingskring dus te
dempen. Gebruikt men voor
de transformator gewoon
transformatorblik, dan ver
1t
c
oorzaakt deze reeds een aan
B
A
zienlijke demping. Meestal
schakelt men de resterende Fig. 77. De stroom I door de spoel Ld voor
demping in de vorm van de lijnaf buiging en de spanning over deze spoel.
een weerstand in serie met AB. heenslagtijd; BC. terugslagtijd, gedu
een condensator over de rende welke een gedempte trilling optreedt.
afbuigspoelen. Ook past
men wel een dempingsdiode toe (fig. 78). Deze diode werkt als volgt.
Tijdens de heenslag wordt de condensator C via de diode geladen
tot de spanning Kb—V1 over de spoel. De tijdconstante R C is zo
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Fig. 78. Schakeling van de versterker
voor de lijnafbuiging met dempings
diode, :odat geen gedempte trillingen
volgens tig. 77 optreden. De afbuig
spoelen worden aangesloten bij DS.

Fig* 79* De spanning over de afbuig
spoelen bij de schakeling volgens fig. 78.
De gestippeld aangegeven trilling wordt
door de diode onderdrukt.
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groot, dat gedurende de terugslag de spanning over de condensator
C practisch constant blijft. Zodra de trilling optreedt, zal de tak, ge
vormd door Bo, C en R, deze trilling dempen, zodat op de spanning
over de spoel vrijwel geen trilling is gesuperponeerd (fig. 79). De
opgenomen energie wordt uiteindelijk evenals bij alle dempingsmethoden in de weerstand R in warmte omgezet. Deze omzetting van de
afbuigenergie is oorzaak van het slechte rendement.
Het betere rendement van de meer moderne schakelingen berust op
het denkbeeld om de energie, nodig voor het opbouwen van het
afbuigveld, later weer aan de voedingsbron terug te geven. Er wordt
dan evenveel energie afgenomen als nodig is om de verliezen van het
circuit te dekken. Het heeft dus nu zin om deze verliezen zo laag
mogelijk te houden en men besteedt dan ook de uiterste zorg om van
de afbuigspoelen R/L zo laag mogelijk te houden. Ook de trans
formator dient men in dit opzicht kritisch te bezien en het blijkt, dat
gewoon blik bij de frequenties, waarmee men hier te maken heeft,
veel te grote verliezen geeft. Men gebruikt dan speciaal verliesarm
blik of een speciaal door Philips ontwikkeld product, het zg. ferroxcube. Hiermede is het mogelijk om de transformatorspoelen van een
tweedelige mantelkern te voorzien.
De spaardiode
De eerste schakeling, die besproken zal worden, is die met een
spaardiode (Eng.: efficiency diode). Het principe hiervan is aangegeven
in fig. 80. Neem aan, dat op het rooster van de penthode een zaagtand
vormige spanning staat, die een top-tot-top-waarde heeft, die twee
maal zo groot is als de roosterruimte van de gebruikte buis. Er vloeit
dan door deze buis een zaagtandvormige stroom gedurende de helft
van de slag (fig. 81). Deze zaagtandvormige stroom vloeit door de
primaire wikkeling van de transformator. De hierdoor veroorzaakte
transformatorspanning verlaagt de spanning op de anode. De transformatieverhouding is zo gekozen, dat bij deze anodespanning de
benodigde stroom nog door de buis kan worden geleverd. (De spanning
daalt dus niet beneden de overname-waarde.) De primaire wikkeling
is doorgewikkeld. Zodoende kan men een aantal windingen vinden,
waarbij het einde juist een spanning nul heeft ten opzichte van de
kathode tijdens de heenslag van de zaagtandvormige stroom. Beschouwt
men de diode als ideaal (d.w.z. dat de stroom begint bij Va = o),
dan zal de in fig. 80 aangegeven diode B2 juist niet geleidend zijn.
Tijdens de terugslag wordt de roosterspanning van de penthode
plotseling sterk negatief. De in fig. 77 aangegeven trilling treedt op
en de in het magnetische veld aanwezige energie 1/2 L I2 wordt omgezet
in electrische energie 1/2 C V2. Is deze omzetting geschied, dan is de
spanning over de condensator Cp maximaal, de stroom is nul en de
diode geblokkeerd. Gedurende de volgende kwart periode wordt weer
de ene energievorm in de andere omgezet met als resultaat, dat de
spanning nu nul wordt en de stroom maximaal, echter in tegengestelde
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richting. Hierna zou de spanning negatief willen worden. Op dit
moment wordt de spaardiode B2 gedeblokkeerd en als we de inwendige
weerstand hiervan verwaarlozen, is vanaf dit moment de spanning
over de spoel weer gelijk aan Vb, precies zoals dit gedurende de
gedreven helft het geval was. Daar deze spanning gelijk is aan — L
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Fig. 80. Schakeling van de versterker
voor de lijnafbuiging met spaardiode.

Fig. 81. De roosterspanning en de
anodestroom van de penthode in de
schakeling van fig. 80.
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Fig. 82. De anodestroom van de penthode Bi als functie van
de lijd bij de schakeling volgens fig. 80. De getrokken horizon
tale lijn geeft de anodegelijkstroom aan.
moet dus ook de stroomtoename per tijdseenheid, dus de helling van
de zaagtandvormige stroom, constant zijn. De stroom door de primaire
wikkeling en dus ook die door de afbuigspoelen is nu zuiver zaag
tandvormig.
Indien er geen verliezen zijn, zal de trilling ongedempt zijn. Dit
betekent, dat de maximale waarden van de stromen, /dm en ^am>
gelijk zijn. De gemiddelde stroom, die door de voedingsbron gedurende
de eerste helft wordt geleverd, is gelijk aan de gemiddelde waarde,
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welke in de vorm van diodestroom gedurende de tweede helft wordt
teruggeleverd. De totale opgenomen energie is dus nul.
Neemt men de aanwezige verliezen in aanmerking, dan ontstaat na
de terugslag een gedempte trilling. Hierdoor is /dm kleiner dan /am
71

2 Q . De gemiddeld uit de
(fig. 82). De verhouding -^clm
e
/am
voedingsbron opgenomen stroom / b gem wordt gevonden uit het
verschil in oppervlakte der driehoeken boven en beneden de nullijn.
Het geleverde vermogen /b Vb dekt juist de verliezen van het systeem.
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Fig. 83. De anodestroom /a van de pen
thode B, en ld van de diode B2 bij de
schakeling volgens fig. 80 als
dl*
Vb
dt > L *

Fig. 84. Als fig. 83, doch als tevens
de penthode Bx reeds stroom voert
voor de stroom van de diode B2 nul
is geworden.

De helling van de zaagtandvormige stroom bedraagt y*. Men dient
er voor te zorgen, dat de helling van het „gedreven" stuk, dus

dla

minstens gelijk is aan deze waarde. In het geval, dat deze groter is
dan het vereiste minimum, vloeit de overtollige stroom via de diode
naar de voedingsbron terug (fig. 83). Om er zeker van te zijn,
dat de penthode gedeblokkeerd is als de diodestroom nul is geworden,
laat men de buis reeds voor dit tijdstip open gaan. Ook hierdoor
ontstaat een overschot aan anodestroom, dat eveneens naar de voe
dingsbron terugvloeit (fig. 84).
De terugslagtijd wordt bepaald door een halve periode der vrije
trilling. Hoe hoger de frequentie hiervan, des te korter is deze terug
slag. Er dient onder alle omstandigheden voor te worden gezorgd,
dat deze zo kort is, dat de terugslag geheel in de onderdrukkingstijd
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van het beeldsignaal valt; anders komt er reeds een beeldsignaal op
de stuurelectrode van de kathodestraalbuis, terwijl de lichtvlek nog
bezig is naar links terug te slaan.
Een korte terugslagtijd wordt verkregen door Cp (fig. 80) klein te
houden en er eventueel bij het bepalen der transformatieverhouding
rekening mede te houden, dat de getransformeerde zelfinductie der
afbuigspoelen niet te groot wordt.
Hoewel de uit de voedingsbron opgenomen gelijkstroom gering is,
zal in het algemeen de maximale waarde van de anodestroom 7am
aanzienlijk zijn. Als eindbuis in lijnafbuigschakelingen zal men dus
een buis moeten kiezen, die deze stroom, bij de lage anodespanning
gedurende de heenslag, kan leveren. Bij deze lage anodespanning is
het gevaar voor overbelasting van het schermrooster niet denkbeeldig
en ook hieraan dient men bij het ontwerp de nodige aandacht te besteden.
Tussen kathode en anode der spaardiode komen tijdens de terugslag
zeer hoge piekspanningen te staan, die wel tot enige duizenden volts
kunnen oplopen. Dit geeft moeilijkheden met de gloeidraadvoeding.
Men heeft dit elegant opgelost door de gloeidraadvoeding eveneens te
betrekken uit de uitgangstransformator. Dit geeft natuurlijk een extra
demping, maar verdient in de practijk de voorkeur boven een aparte
gloeistroomtransformator, die zeer goed geïsoleerd zou moeten zijn.
Bij schakelingen met spaardiode is het niet mogelijk om de amplitude
der zaagtandvormige spanning (dus de beeldbreedte) te regelen door
variatie van de spanning op het rooster van de buis B,. Immers zolang
de diode geleidend is, is de amplitude uitsluitend afhankelijk van de
voedingsspanning en de transformatieverhouding. Met behulp van een
variabele weerstand tussen transformator en voedingsbron kan men
een regeling der amplitude verwezenlijken (fig. 80).
Tot slot nog iets over de met deze schakeling te bereiken lineariteit.
Indien geen verliezen aanwezig zouden zijn, zou de zaagtand volkomen
lineair zijn, daar een constante spanning over een zelfinductie steeds
een constante

veroorzaakt. Zou de gelijkspanning over de spoel
at
blijven staan, dan zou de stroom een oneindig grote waarde bereiken.
In het geval, dat men de verliezen in aanmerking neemt, kan men
zich in serie met de zelfinductie een weerstand R opgenomen denken.
De stroom zal nu een eindwaarde ^ bereiken en dit geschiedt volgens
Jti

een exponentiële functie. Het gedeelte, dat men van deze functie
gebruikt, wordt bepaald door de lijnfrequentie. Onder gelijke om
standigheden zal dus de lineariteit beter zijn naarmate het aantal
lijnen groter is (fig. 85).
De schakeling volgens fig. 80 werkt uitstekend, zelfs met een niet al
te grote eindbuis, als men maar over voldoende spanning van de
voedingsbron beschikt (bv. 350 of 400 V). Is deze spanning kleiner,
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dan moet de transformatieverhouding kleiner worden genomen en is
dus de piekstroom groter. Bij ontvangers, waarbij de voedingsspanning
door gelijkrichting van een omhooggetransformeerde netspanning wordt
verkregen, kan men wel een voldoend hoge voedingsspanning ver
krijgen. Anders wordt het, indien de netspanning direct wordt gelijk
gericht, zoals dit geschiedt in ontvangers, geschikt zowel voor wisselals gelijkstroomnetten. De schakeling met spaardiode wordt dan
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Fig. 85. De stroom door de afbuigspoelen met inachtneming van de verliezen.

Fig. 87. De stroom door de afbuigspoel bij de schakeling volgens fig. 86.
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Fig. 86. Schakeling met addeerdiode. De afbuigspoel wordt tussen de klemmen A en B aangesloten.
De spoel Lv is een kleine variabele zelfinductie,
waarmee de amplitude van de zaagtandvormige
stroom kan worden geregeld.
onpractisch. Men past dan liever de schakeling met een zg. addeer
diode (Eng.: booster diode) toe, die we nu zullen beschrijven.
De addeerdiode
Werd in de vorige schakeling energie aan de voedingsbron terug
gevoerd in de vorm van stroom bij de spanning van de voedingsbron,
in de schakeling, die nu beschreven zal worden, geschiedt dit als
spanning bij de stroom van de voedingsbron, welke spanning in serie
met de voedingsspanning ontstaat en de beschikbare spanning verhoogt.
De schakeling wordt voorgesteld in fig. 86. De diode bevindt zich
nu aan de secundaire zijde van de transformator. Gedurende de heenslag staat er over deze wikkeling een constante spanning (er vloeit een
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zaagtandvormige stroom). De secundaire wikkeling van de trans
formator is zo aangesloten, dat de diode tijdens de heenslag geleidend is.
Als we de inwendige weerstand van de diode verwaarlozen, zal over
de condensator C dezelfde spanning aanwezig zijn als over de secundaire
wikkeling van de transformator. Stel de transformatieverhouding
— = u, dan is de stroomtoename per tijdseenheid aan de secundaire
n2

zijde gelijk aan u maal die aan de primaire zijde, dus
dla
dls
dt ~u dt’
Het proces bij de terugslag verloopt op dezelfde wijze als bij de vorige
schakeling. Eenvoudigheidshalve nemen we eerst aan, dat de eindbuis
juist gedeblokkeerd wordt op het ogenblik, dat de magnetische energie
(dus de stroom) juist nul is (zie fig. 87). Ook hier is
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11= e®.
Zijn er geen verliezen in het circuit aanwezig, dus Q = co, dan is
u = 1. De spanning over de condensator is dan gelijk aan de tegenspanning over de primaire zijde van de transformator gedurende de
heenslag. Zou de eindbuis tot nul volt anodespanning nog stroom
kunnen leveren, dan zou geen uitwendige voedingsspanning nodig zijn
(dus geen energieverbruik). Bedraagt de minimale anodespanning,
waarbij de anodestroom nog practisch niet is gedaald, bv. 60 V, dan
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is voor een verliesvrije schakeling deze spanning nodig en voldoende
om de afbuiging tot stand te brengen.
De condensatorspanning bedraagt
dIS
r
VC2 — Lss fa
Hierin is Lss de totale secundaire zelfinductie. De condensatorspanning
hangt af van Lss, de maximale anodestroom en de frequentie. Voor
een eindige waarde van Q wordt u > i. Is bv. Q = 2 n ^ 6,28 (een
waarde, die practisch kan voorkomen), dan is u = el/t & 1,65. De
tegenspanning in het anodecircuit bedraagt dan
Vl = uVc = 1,65 VcDe benodigde voedingsspanning bedraagt dan
= VZmin + (u— I) VC = Vamin + 0,65 VC.
Stel nu

= 2000 en Lss = 50 mH. In het algemeen is de zelf-

inductie van de afbuigspoelen veel kleiner, doch deze kan dan op
een aftakking van de secundaire zijn aangesloten. In dit geval is
Vc — I/65 X 50 X 10-3 X 2000 = 165 V.

De benodigde voedingsspanning bedraagt in dit geval bij V^m-m = 40 V:
Vb = 40 + 0,65 X 165 = 147 V.
Hoe groter de verliezen in het circuit zijn, des te hoger is ook de
benodigde voedingsspanning.
De amplituderegeling voor deze schakeling geschiedt meestal door
een kleine variabele zelfinductie Lv in het secundaire circuit op te
nemen (fig. 86).
6. De eindtrap voor de rasterafbuiging
Zoals reeds eerder is besproken zijn de eisen, te stellen aan de
eindtrap voor de rasterafbuiging, anders dan die voor de eindtrap voor
de zo juist besproken lijnafbuiging.
Door de lage rasterfrequentie is de inductieve component van de
impedantie van de rasterafbuigspoelen zeer klein t.o.v. de weerstand
van deze spoelen, zodat we de zelfinductie kunnen verwaarlozen.
Alleen gedurende de terugslag speelt de zelfinductie een rol. Daar de
vorm van de afbuigstroom gedurende de terugslag niet belangrijk is,
behoeft men er slechts voor te zorgen, dat bij het begin van de heenslag geen trillingsverschijnselen meer aanwezig zijn.
De eindtrap kan dus worden beschouwd als een eindbuis, welke
met een zuivere weerstand is belast. Zoals in Deel 2, hfdst. V.B.3 is
uiteengezet, dient in dit geval de uitwendige weerstand een bepaalde
waarde te hebben om de buis onder optimale condities te laten werken.
Het eenvoudigste zou dus zijn, de afbuigspoelen zodanig van dun
draad te wikkelen, dat de weerstand hiervan zonder meer de voor de
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anodeketen van de eindbuis vereiste waarde had. Vanzelfsprekend dient
men de schakeling zo te kiezen, dat de anodegelijkstroom niet door
de afbuigspoelen vloeit, daar dit een constante verschuiving van het
beeld tot gevolg zou hebben. Men komt dan tot de schakeling van
fig. 88. De voedingsweerstand R dient zo te worden gekozen, dat de
terugslagtijd niet te groot wordt.
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Fig. 88. Schakeling van de eindtrap
voor de rasterafbuiging, waarbij de
afbuigspoel DS van de anode van
de buis B is geïsoleerd door een
condensator C.
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Fig. 89. Schakeling van de eindtrap
voor de rasterafbuiging, waarbij de
afbuigspoel DS is aangesloten tussen
anode en schermrooster van de
buis.

Een andere schakeling met afbuigspoelen met grote weerstand
geeft fig. 89. De spoelen zijn hier aangesloten tussen anode en scherm
rooster van de eindbuis. Indien de schermroosterspanning gelijk is aan
de gemiddelde anodespanning vloeit er door de afbuigspoelen geen
gelijkstroom. De schermroosterspanning kan met behulp van een
variabele weerstand worden ingesteld. Hiermede varieert men dus de
gelijkstroom door de spoelen en kan men het beeld in verticale richting
verschuiven (centreren).
De tot nu toe beschreven schakelingen hebben enige bezwaren
gemeen en wel:
ie. variaties in de voedingsspanning veroorzaken stroomstootjes door
de afbuigspoelen, waardoor het beeld in verticale richting onrustig is;
2e. de zaagtandstroom door de afbuigspoelen is slechts een deel
van de anodewisselstroom;
3e. het spanningsverlies in de voedingsweerstand verlaagt de anode
spanning;
4e. de afbuigspoelen van dun draad zijn zeer kwetsbaar.
Al deze bezwaren worden ondervangen door het gebruik van een
aanpassingstransformator. Op het eerste gezicht lijkt dit niet een
voudig, immers voor vervormingsvrije transformatie van de zaagtand
vormige stroom en optimale aanpassing moet de zelfinductie van de
transformatorwikkelingen zeer groot zijn. De primaire impedantie dient
10

:
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veel groter te zijn dan de getransformeerde weerstand van de afbuigspoelen. Men komt dan op waarden van ongeveer 5000 henry, iets,
dat practisch niet is te verwezenlijken. Kiest men de primaire zelf
inductie kleiner, dan is de stroom niet langer zuiver zaagtandvormig.
Het is echter mogelijk om met een speciaal netwerk in de roosterketen,
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o

Fig. 90. Vervangschema
voor de schakeling in de
anodeketen van de eindbuis, indien tussen deze
buis en de afbuigspoelen
een transformator is opge
nomen. Lp. de primaire
zelfinductie van de trans
formator;
de getrans
formeerde weerstand van
de spoel.

Ia = Il+1?

Fig. 91. De stromen in de schakeling van fig. 90.
Ix is zaagtandvormig, /2 paraboolvormig.

uitgaande van een zaagtandvormige spanningsbron, een dusdanige
vervorming in de anodestroom te introduceren, dat de optredende
vervorming door de te kleine zelfinductie van de transformator wordt
gecompenseerd.
Het vervangschema voor de schakeling in de anodeketen van de
eindbuis geeft fig. 90. Hierin stelt
de getransformeerde weerstand
van de afbuigspoelen voor. Parallel hieraan staat de impedantie van
de primaire wikkeling van de transformator (Lp). Het doel van de
schakeling is een zuivere zaagtandvormige stroom door i?t* Dan is ook
de spanning over deze weerstand, en dus ook die over Lpr, zaagtand
vormig. Teneinde de vorm van de anodestroom te bepalen dient men
zich af te vragen, welke vorm de stroom door de zelfinductie heeft,
immers /a = A + /2* Men kan aantonen, dat de stroom door een
zelfinductie, waarop een zaagtandvormige spanning staat, een paraboolvorm heeft. De anodestroom is in fig. 91 bepaald door optelling van
Ii en J?. De grootte van de paraboolcomponent hangt af van de
verhouding tussen Rt en LpT.
Een voordeel van deze methode is tevens, dat men een belangrijke
stroombesparing bereikt. Laat men de anodestroom juist nul worden
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op het tijdstip, waarop de anodestroomkromme door een minimum
gaat, dan is de gemiddelde opgenomen stroom beduidend lager dan
in de vorige gevallen.
Men dient er voor te zorgen, dat de anodestroom, die de buis levert,
de som is van zaagtand en parabool in de juiste verhouding. Het
resultaat is een zuiver zaagtand
vormige stroom door de afbuigspoelen. Dit kan men bereiken
Ck
met een correctienetwerk in het
roostercircuit als in fig. 92 aan
gegeven.
De zaagtandvormige spanning
C2t=
ontstaat over C\; dit is bv. de
laadcondensator uit een zelfvergrendelende oscillator. Via de Fig. 92. Correctienetwerk in de roostergrote koppelcondensator Ck staat keten van de eindbuis van de versterker
deze spanning op het eigenlijke voor de rasterafbuiging, waarmee een
Ja volgens fig. 91 kan
correctienetwerk Cj C2 R,. R2 is anodestroom
worden verkregen.
een potentiometer, waarmede men
de grootte van de roosterwisselspanning regelt (dus de beeldhoogte). De waarde hiervan is zo groot,
dat deze weerstand een verwaarloosbare invloed heeft op de spanningsvorm. Indien
niet aanwezig was (co), zou de spanning over
C2 ten gevolge van de capacitieve potentiometer C1 C2 zuiver zaag
tandvormig zijn. De grootte van Rl is nu zodanig, dat de stroom
door R} C2 eveneens zaagtandvormig is. Men kan aantonen, dat een
zaagtandvormige stroom door een condensator een paraboolvormige
spanning oplevert. Volgens het superpositiebeginsel is de spanning op
Co de som van een zaagtandvormige en een paraboolvormige spanning.
De verhouding van de beide componenten kan met de weerstand Rt
worden ingesteld, zodat de stroom door de afbuigspoelen het gewenste
verloop verkrijgt (lineaire toename tijdens de heenslag).
Daar men in de meeste gevallen een groot gedeelte van de roosterruimte benut, speelt de vorm van de buiskarakteristiek een belangrijke
rol. Teneinde hiervan zo weinig mogelijk invloed te ondervinden past
men tegenkoppeling toe. Zowel stroom- als spanningstegenkoppeling
komen in aanmerking.
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DE VOEDING VAN DE ONTVANGER
Bij de voeding van een televisie-ontvanger heeft men te maken met
1. de voeding der gloeidraden;
2. de voedingsspanning voor de anoden en schermroosters der
gebruikte buizen en eventueel voor de negatieve roosterspanningp
3. de voedingsspanning voor de eindanode der kathodestraalbuis.
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1. De voeding der gloeidraden
De gloeidraden kunnen in serie of parallel geschakeld zijn. In het
laatste geval betrekt men de benodigde gloeispanning van een trans
formator. Daar het aantal buizen in een televisie-ontvanger veel groter
is dan bij een omroepontvanger, zou voor de transformator een vrij
groot volume nodig zijn. Men schakelt daarom bij televisie vaak de
gloeidraden in serie rechtstreeks op het net. Bij gebruik van een*
ttansformator moet men meestal speciale maatregelen nemen om de
invloed van het lekveld op de electronenstraal in de kathodestraalbuis
te ontgaan. Hierdoor kunnen nl. hinderlijke vertekeningen optreden.
Men moet het lekveld van de transformator door een goede magnetische
afscherming onschadelijk maken (zie Deel 7a, hfdst. II.B.7). Het
probleem der serievoeding is uitvoerig behandeld in Deel 3, hfdst. IV.M.
2. De spanningen voor de anoden en de schermroosters
De anode- en schermroosterspanningen kan men verkrijgen door
gelijkrichting van de omhooggetransformeerde netspanning of door
gelijkrichting van de netspanning zelf. Deze laatste methode heeft het
bezwaar, dat men niet over elke willekeurige gelijkspanningswaarde
kan beschikken, die men wenst. Is de netspanning 220 volt, dan is de
door gelijkrichting verkregen gelijkspanning meestal wel voldoende
(ca 200 V). Voor netten van 110 en 127 volt past men spannings
verdubbeling toe. Verder treden bij televisie-ontvangers hier geen
bijzondere problemen op en kan dus verwezen worden naar Deel 3,
hfdst. IV.M.
3. De spanning voor de eindanode van de kathodestraalbuis
Een speciaal televisieprobleem is echter het opwekken van de
hoogspanning, benodigd voor de eindanode van de kathodestraalbuis.
Voor een kleine buis met electrische afbuiging heeft men ongeveer
2000 volt nodig. De speciale televisiebuizen bedrijft men echter met
spanningen, welke variëren van 9 kV voor een kleine direct-zicht-buis
tot 25 kV voor een projectiebuis. De gelijkstroom (straalstroom van
de kathodestraalbuis) is echter gering, zodat het vermogen, dat moet
worden geleverd, slechts enkele watts bedraagt.
Vroeger werd deze spanning verkregen door gelijkrichting van een
wisselspanning, die men door omhoogtransformeren van de net
spanning verkreeg. Dit had verschillende bezwaren. Het volume van
de transformator werd niet bepaald door het te leveren vermogen,
maar door het aantal windingen, dat voor een dergelijke hoge spanning
nodig is, en de kleinste draaddiameter, waarmede men nog kon
wikkelen. De afvlakcondensatoren moesten wegens de lage frequentie
een grote capaciteit hebben; daar ze tevens voor een hoge bedrijfsspanning geschikt moeten zijn, worden deze groot en duur. Een
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dergelijk voedingsapparaat is zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen
levensgevaarlijk, daar de in de condensatoren opgehoopte energie niet
gering is. Dit maakt het weer noodzakelijk, aan de veiligheid van de
ontvanger speciale aandacht te besteden en er minstens voor te zorgen,
dat bij het openen van de ontvanger niet alleen de netspanningsleiding
wordt onderbroken, doch tevens de afvlakcondensatoren automatisch
worden ontladen.
Deze oplossing is dus onpractisch. De voornaamste oorzaak van
deze bezwaren is de lage frequentie, waarmee men werkt. Er is dus
gezocht in de richting van schakelingen, die op een veel hogere
frequentie werken. De benodigde wisselspanning moet eerst in een
buisoscillator worden opgewekt. Het uitgangsvermogen, dat zodoende
geleverd kan worden, is beperkt, zodat bij eventuele overslag of kort
sluiting geen ernstige beschadiging kan optreden.
Er zijn volgens dit principe hoogspanningsgeneratoren ontwikkeld,
die in de volgende groepen kunnen worden verdeeld:
a. Terugslag-hoogspanningsgeneratoren. Hierbij wordt de hoogspan
ning verkregen door gelijkrichting van de spanningspieken, die bij de
terugslag aanwezig zijn op de anode van de eindbuis voor de lijnafbuiging (zie onder B.).
b. Hoogfrequente hoogspanningsgeneratoren. Een sinusvormige oscillatorspanning wordt aan de gelijkrichter toegevoerd.
c. Impuls-hoogspanningsgeneratoren. Het principe hiervan komt over
een met het onder a. genoemde type. De impulsen worden hier echter
door een aparte impulsoscillator opgewekt.
De drie typen zullen nu nader worden bekeken.
a. De terugslag-hoogspanningsgenerator
Onder B. is er bij de behandeling van de schakelingen voor magne
tische lijnafbuiging op gewezen, dat er over de primaire wikkeling van
de uitgangstransformator piekspanningen optreden van enige duizenden
volt. Met behulp van een diode en een condensator kan men hieruit
een gelijkspanning verkrijgen van dezelfde grootte-orde. Daar gebruik
wordt gemaakt van een wisselspanning met de lijnfrequentie (bij
625 lijnen 15 625 Hz) kan de afvlakcondensator klein zijn. Het is
mogelijk, door doorwikkelen van de primaire wikkeling de piek
spanningen nog op te transformeren, zodat het in de meeste gevallen
mogelijk is om 9 tot 17 kV gelijkspanning met een enkele gelijkrichter
te verkrijgen. De gloeidraad van de gelijkrichtbuis voedt men, evenals
dit bij de spaardiode het geval was, uit de trillingsenergie van het
afbuigcircuit. Een paar windingen op de kern van de uitgangstransfor
mator zijn hiervoor reeds voldoende. Men voorziet de kathodestraalbuis
vaak aan de buitenkant van een geleidende laag, die men op aardpotentiaal brengt, en de capaciteit, die deze laag tegen de tweede
anode (geleidende laag aan de binnenzijde van het glas) heeft, is
reeds voldoende om als afvlakcondensator te fungeren. Het geheel,
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lijntransformator en hoogspanningsgelijkrichter, wordt dus een een
voudige en compacte eenheid.
Een bezwaar van de terugslag-hoogspanningsgenerator is, dat amplituderegeling, zoals die bij de spaardiode is besproken, niet meer’kan
worden toegepast. Hierbij zou nl.
de energie 1/2 LP aan het einde
van
de heenslag veranderen. Dit
o
o
heeft
tot gevolg, dat de piekspano o
o Lal
o o
ning zich eveneens wijzigt. Ver
o o
o O
groot men de lengte der lijnen, dan
o
DS
o
stijgt hierdoor de hoogspanning.
o
<cx
o La2
De afbuiggevoeligheid, die om
gekeerd evenredig is met de wortel
uit de hoogspanning, neemt daar
Fig. 93. Uitgangstransformator voor de
lijnafbuigspoel, waarop twee regelbare bij af, ten gevolge waarvan de
zelfinducties Lai en La2 zijn aangeslo- lengte der lijnen slechts langzaam
ten. De schakeling wordt gebruikt voor toeneemt. De hoogte van het beeld
een terugslag-hoogspanningsgenerator; (rasteramplitude) neemt echter af
de stroom door de afbuigspoel DS kan v
r
i , r
6 * dat de
en tevens wordt de focussenng
worden gewijzigd zonder
ontregeld.
hoogspanning verandert.
In dit opzicht is de regeling met
seriespoel al veel beter. Ideaal is
de schakeling van fig. 93. De spoelen LZI en LZ2 zijn op een gemeen
schappelijke koker gewikkeld. In de koker is een verschuifbare ijzerkern aangebracht. Bij verschuiven hiervan neemt LZy toe en La2 af of
omgekeerd. De waarden der zelfinducties zijn zodanig gekozen, dat de
totale zelfinductie aan de transformatoraansluiting bij regelen con
stant blijft.
Bij alle hoogspanningsgeneratoren moet men er voor zorgen, dat de
inwendige weerstand in het gebruikte stroomgebied voldoende klein is.
Een grote R{ heeft tot gevolg, dat bij een grote gemiddelde waarde van
de straalstroom, dus bij lichte scènes, de hoogspanning daalt en dus
de amplituden van lijn- en rasterafbuiging toenemen. De afmetingen
van het beeld zijn dan een functie van de gemiddelde helderheid en
daar deze van de verlichting van de scène afhangt en dus steeds wisselt,
is het noodzakelijk, dat de inwendige weerstand van het voedingsapparaat zeer klein is.
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6. De hoogfrequent-hoogspanningsgenerator
Het schema van deze hoogspanningsgenerator is in fig. 94 weer
gegeven. De schakeling bevat een normale oscillator, die sinusvormige
spanningen opwekt. De anodeketen bevat de trillingskring L1C1.
L3 is de terugkoppelspoel. Over de secundaire spoel L2 wordt de
gelijkrichter aangesloten. Deze spoel L2 is met de parasitaire capaciteit
Cp op dezelfde frequentie afgestemd als de kring L1 Cv Men stelt
ook aan deze hoogspanningsgenerator de eis, dat de inwendige weer
stand laag is. Dit houdt in, dat bij variabele belasting de spanning
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over Cp niet veel mag variëren. Enig inzicht in de eisen, die aan de
schakeling worden gesteld om hieraan te voldoen, verkrijgt men uit
de volgende beschouwing.
Neem aan, dat de demping van de kring Lx C1 wordt bepaald door
een parallelweerstand Rx of een
serieweerstand rx en die van L2 C2
resp. door R2 of r2. Door de induc
<57
tieve koppeling kan men zich in
de kring L1 Cx een serieweerstand
geïntroduceerd denken ten gevolge
van r2; deze bedraagt
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De primaire kring wordt dus ge
dempt door een serieweerstand
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Fig. 94. Schakeling voor een hoogfrequent-hoogspanningsgenerator.
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= n (1 + A2 Qj Q2).
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Bij een spanning V op de primaire spoel volgt de spanning Vcp op
Cp bij de frequentie cu0 uit (zie Deel 2, hfdst. III.B.3):

v<h
A2-f
Voor k2 = n~n~

^2Qi Q2 = 1

V|/£Qi Q2

is deze uitdrukking maximaal.

VI V2

Men spreekt dan van kritische koppeling; deze geeft dus de grootste
spanningsversterking. Uit de formule voor de totale primaire serie
weerstand volgt voor dit geval : rxt = 2 r, dus slechts 50 % van de aan
de primaire kring toegevoerde energie komt in de secundaire terecht.
Varieert Qo (dus r2, dus de belasting), dan volgt uit het voorgaande,
VCp
dat -y- zich eveneens wijzigt. Men kiest daarom bij volle belasting
k2 Qj Q2 veel groter dan één, dus een sterk overkritische koppeling. In
dat geval wordt bijna de gehele primaire energie naar de secundaire
overgedragen; het resultaat is, dat de spanning in veel mindere mate
van de afgenomen stroom afhangt.
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Daar aan de secundaire spoel hoge wisselspanningen optreden moet
de afstand tussen primaire en secundaire wikkeling vrij groot zijn om
overslag te voorkomen. Dit begrenst dus de bereikbare koppelfactor.
Er moet dus voor worden gezorgd, dat de kwaliteitsfactoren Ql en Q2
der kringen groot zijn, om nog aan de eis k2Q1 Q2 >> i te kunnen
voldoen. Voor dit doel gebruikt men speciale, in secties gewikkelde
spoelen op een geperforeerde koker. Practisch is gebleken, dat de
gunstigste frequentie ligt tussen 0,3 en 1,2 MHz. Men dient bij de
constructie scherpe punten te vermijden op die plaatsen, waar hoge
spanningen optreden; anders zou energieverlies optreden door het
ontstaan van een corona. De buisgenerator, de hoogspanningsspoel en
de gelijkrichters worden in een stofdichte doos ondergebracht, tevens
met het oog op ongewenste inductie, die storing kan veroorzaken in
naburige omroepontvangers.
Voor zeer hoge spanningen past men voor de gelijkrichting spannings
verdubbeling of -verdrievoudiging toe.
c. De impuls-hoogspanningsgenerator
Deze generator vertoont enige overeenkomst met de terugslaghoogspanningsgenerator, met dit verschil, dat men bij dit type de
vrije keus heeft voor de interruptiefrequentie en de zelfinductie. Ook
hier wordt gebruik gemaakt van de hoge spanning, die in een spoel
ontstaat bij het onderbreken van de stroom. Dit onderbreken leidt
een gedempte trilling in, waarvan de frequentie wordt bepaald door
genoemde zelfinductie en de parasitaire capaciteit. Zoals onder B. is
uiteengezet, kan de piekspanning worden bepaald door gelijkstelling
der energieën: 1/2 L 7m2 = 1/2 Cp Vm2, dus Vm =

/m i Cp*

Stel

L = 0,5 H, Im = 120 mA, Cp = 50 pF, dan vindt men Vm = 12 kV.
Op deze wijze kan dus de vereiste hoge spanning worden verkregen.
De extra kosten voor een aparte impulsgenerator en versterker moet
men echter accepteren.
Het is bij dit principe mogelijk om op een eenvoudige manier een
spanningsregeling aan te brengen, zodat in een bepaald gebied van
de afgenomen stroom de spanning practisch constant blijft en de
inwendige weerstand dus zeer laag wordt. Deze regeling functionneert
tot een bepaalde waarde van de afgenomen gelijkstroom. Voert men
deze nog verder op, dan daalt de spanning zeer snel, zodat dit gebied
voor de voeding van kathodestraalbuizen bij televisie niet kan worden
gebruikt. Deze sterke daling van de klemspanning biedt echter het
voordeel, dat een kortsluiting van de uitgangsklemmen geen grote
kortsluitstroom tot gevolg heeft.
De vorm van de stroom door de spoel als functie van de tijd is in
principe niet belangrijk; men kiest om practische redenen een zaagtand
vormige stroom en wel van zodanige grootte en frequentie, dat de
constante spanning, die over de spoel ontstaat, nagenoeg gelijk is aan

!
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de anodevoedingsspanning. Men schakelt de zelfinductie in de anodeketen van een penthode en voert aan het rooster een zaagtandvormige
spanning toe. Men zou hiervoor ook een rechthoekige spanningsimpuls kunnen kiezen, maar loopt dan het gevaar van overschrijding
der schermroosterdissipatie. De zaagtandvormige spanning kiest men
meestal vele malen groter dan de roosterruimte, zodat de buis slechts
gedurende een kort ogenblik stroom voert.
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Fig. 95. De stroom I en de anodespanning Va als functie
van de tijd bij een impulshoogspanningsgenerator, bij een
zaagtandvormige roosterspanning.
Het verloop van de stroom door de spoel en de spanning over de
spoel zijn in fig. 95 voorgesteld als functie van de tijd. Stel a het deel
van de periode T, waarin stroom vloeit. Is nu bekend: de spanning
over de spoel AVa, de zelfinductie L en de maximale stroom vóór
het onderbreken Jm, dan ligt de interruptiefrequentie fi vast en volgt uit
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Voor L = 0,5 H, Im= 120 mA, AV& = 300 V en a = 1/4 vindt
men /j = 1250 Hz. Bij een parasitaire capaciteit Cp = 50 pF is de
eigen frequentie van de ongedempte trilling ongeveer 30 000 Hz. Past
men spanningsvermenigvuldiging toe, dan treedt alleen gelijkrichting
op bij de eerste positieve en de eerste negatieve top. De afvlakcondensatoren van de gelijkrichters worden geladen tot de topwaarden, zodat
de andere, lagere toppen niet meer in staat zijn om de gelijkrichters
te deblokkeren. Men behoeft geen bijzonder hoge eisen te stellen aan
de kwaliteit van de spoel; bij een Q van
30 is de nullastspanning slechts 3 % lager
dan voor Q = co.
Het zou in principe mogelijk zijn,
de spanningspieken zo hoog te kiezen,
dat met één enkele gelijkrichter de
E
2 V ==
‘T'r benodigde zeer hoge spanning van bv.
'
25 kV wordt bereikt. Dit heeft echter
verschillende bezwaren. Zo moeten hoge
eisen worden gesteld aan de isolatie
c*qz 2v
-D'
van de buis, de hoogspanningsspoel en
de gelijkrichter, terwijl het aantal win
dingen en dus het volume van de
- 4 v spoel groot zouden worden (grote L,
2 V =sc3
kleine Cp). Het is daarom vaak econo
misch om van een lagere wisselspanning
uit te gaan en dan door middel van
C2= 2 V
-Cspanningsverdubbeling of spanningsverveelvoudiging de benodigde gelijkspan
ning op te wekken. In een dergelijke
schakeling, ook wel cascadeschakeling
ÖOOOOOOÖ
B
genoemd, kan men met n gelijkrichters
Fig. 96. Gelijkrichtschakeling met een spanning verkrijgen, die n maal de
amplitude van de aangelegde wisselspan
spanningsvermenigvuldiging.
ning bedraagt. Dit wordt door fig. 96
duidelijk gemaakt. Zo staat bv. tussen
A en C een spanning V; tussen A en D een spanning 3 V en tussen
B en E een spanning 4 V. Voor het afnemfcn van een even aantal
malen V moet de klem B aan aarde worden gelegd, daar anders de
wisselspanning V in serie staat met de gelijkspanning; voor een gelijk
spanning, gelijk aan een oneven aantal malen V, moet klem A worden
geaard.
Men kan aantonen, dat voor een impuls-hoogspanningsgenerator,
waarvan gegeven zijn: de voedingsspanning Vb van de eindbuis, de
minimale anodespanning van deze buis en de nullast-hoogspanning,
voor een bepaalde cascadeschakeling met n trappen, de inwendige
weerstand omgekeerd evenredig is met het opgenomen vermogen.
Een projectiebuisje voert voor een gemiddeld beeld ongeveer 100 fiA
anodestroom. Wenst men, dat bij deze stroom de daling van de
-T'
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hoogspanning niet meer dan 500 V bedraagt, dan mag de inwendige
weerstand van de voedingsbron niet meer dan

= 5 MQ zijn.

In het algemeen is dit voor een voedingsbron voor de hoogspanning
van een kathodestraalbuis een lage waarde. Men bedenke hierbij, dat
voor dit geval de door de buis gevormde belastingsweerstand bij 25 kV
25 X io3
spanning
= 250 Mf2 bedraagt. Men kan berekenen, dat bij
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Fig. 97. Schema van een impulshoogspanningsgenerator met
spanningsverdrievoudiging.
spanningsverdrievoudiging, bij Vb = 25 kV, Vb = 35° V en Va min =
= 70 V, een vermogen van 61 W uit de voedingsbron voor Vb wordt
opgenomen. Dit is een onpractisch grote waarde. Men construeert
daarom de generator voor een vermogen van bv. 6 W. De inwendige
weerstand zou dan 50 MO zijn. Met behulp van een speciale schakeling
wordt deze inwendige weerstand gereduceerd. Daartoe koppelt men
met de L Cp-kring een tweede wikkeling en richt de daarover ontstane
spanningspieken gelijk. Met deze gelijkspanning regelt men de roosterspanning van de eindbuis. Wanneer nu bij belasting de hoogspanning
zou dalen, zorgt deze regelspanning er voor, dat deze daling slechts
zeer gering is.
Fig* 97 geeft een schakeling, die wel wordt toegepast. Dit is een
cascadeschakeling met drie gelijkrichters. De piekspanning over de

156 a.V.C.3
spoel S2 bedraagt ongeveer 8,5 kV. De anode van de versterkbuis B4
is op een aftakking op deze spoel aangesloten, zodat de maximale
spanning op de anode van deze buis 6,5 kV bedraagt. De gloeidraden
der gelijkrichtbuizen worden elk van een gloeidraadwikkeling gevoed,
w
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F ig. 98. Opgenomen vermogen Wb en hoogspanning
Vh als functie van de stroom Ih van een impulshoogspanningsgenerator.

Fig. 99. Impulshoogspanningsgenerator voor 25 kV.
gekoppeld met de spoel Sx. De terugregeling geschiedt op de hier
boven beschreven manier. De regelspanning, die ontstaat over de
weerstand i?5, wordt verkregen door gelijkrichting van de spanning
over de spoel S2 met de diode B5, en wordt via R2 naar het stuurrooster van de versterkbuis Bx gevoerd. De buis B± is zodanig ingesteld,
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dat bij nullast de regelspanning reeds aanzienlijk is. Ten gevolge
hiervan is de maximale waarde van de zaagtandvormige anodestroom
7m veel kleiner dan de stroom, welke bij Vg = o zou vloeien. Door
de belasting zal echter de spanning over i?5 en dus ook de negatieve
voorspanning op het rooster van de eindbuis kleiner worden. Hierdoor
zullen 7m en Vm toenemen, waardoor de maximale waarde van de
spanning nagenoeg constant blijft.
In fig. 98 is de afgegeven gelijkspanning Vh en het opgenomen
vermogen W\, als functie van de afgenomen stroom 7h uitgezet. Men
ziet, dat Vh aanvankelijk weinig afneemt als de stroom toeneemt. Na
7h = 250 fxA treedt een sterke daling op.
Fig» 99 geeft een afbeelding van een impulshoogspanningsgenerator
voor 25 kV.
D
DE COMPLETE TELEVISIE-ONTVANGER
Als voorbeeld van een uitgewerkt ontwerp hebben wij een ontvanger
gekozen, welke geschikt is voor het Europese televisiesysteem.
In de voor Europa toegewezen frequentiebanden is plaats voor
10 kanalen en wel 4 in de lage en 6 in de hoge frequentieband. De
draaggolffrequenties der 10 kanalen zijn in onderstaande tabel vermeld.
Kanaal
1

Lage band

2

3
4

5
6

Hoge band

7
8

9
10

Beelddraaggolf

Geluidsdraaggolf

41.25
48.25
55.25
62.25

MHz
MHz
MHz
MHz

46.75
53.75
60.75
67,65

MHz
MHz
MHz
MHz

175.25
182.25
189.25
196.25
203.25

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

210.25 MHz

Het complete schema is weergegeven in fig. 100, zie uitslaande plaat
achterin het boek. Fig. 101 geeft een afbeelding van deze ontvanger,
van de achterzijde gezien, nadat de kast is weggenomen. Deze ont
vanger is uitgerust met een kanaalkiezer, waarmede op ieder der 4
kanalen van de genoemde lage band kan worden afgestemd.
De werking van de ontvanger wordt nu beknopt besproken.
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Fig. 101. Achteraanzicht van een televisie-ontvanger, nadat de kast is weggenomen.
1. De voeding
De gehele voeding geschiedt zonder transformator; daar de ont
vanger uitsluitend bedoeld is voor 220 V netspanning wordt de
schakeling zeer eenvoudig. De gloeidraden staan alle in serie; de
gloeistroom bedraagt voor de gebruikte buizen 300 mA met uit
zondering van B6 en B7 (resp. EQ 80 en EL 42), die 200 mA nemen.
De overtollige 100 mA vloeien door i?Xq parallel aan B6 en B7. In
serie met de gehele gloeidraadketen bevindt zich een weerstand met
negatieve temperatuurcoëfficiënt R12; deze beperkt de stroom door
de keten bij het inschakelen. De gloeidraden zijn dan nog koud en
hebben dus een lage weerstand, waardoor de gloeistroom ontoelaatbaar
hoog zou worden. Daar de weerstand van R12 in koude toestand te
hoog is voor het snel in bedrijf komen is Rn (500 IQ) parallel aan
/?12 geschakeld. De twee smoorspoeltjes S2 en S3 en de verschillende
condensatoren van gloeidraad naar chassis dienen als ontkoppeling in
het m.f.-gedeelte.
De benodigde gelijkspanning wordt geleverd door gelijkrichting van
de netspanning. Als gelijkrichters fungeren twee buizen PY 82 parallel
(Bx en B2). De weerstanden Rt en R2 dienen als begrenzingsweerstanden
voor de stroom door de gelijkrichters (zg. „sputter"weerstanden). Het
totale gelijkstroomverbruik bedraagt ongeveer 320 mA. Bij deze
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belasting bedraagt de gelijkspanning op de eerste afvlakcondensator
ongeveer 215 V. Het spanningsverlies in de smoorspoel S! bedraagt
ongeveer 15 V, zodat op C3 200 V overblijft. Zoals men ziet, is er
voor de afvlakking der voedingsspanning slechts één afvlakfilter aan
wezig. Op C3 staat een rimpel van ongeveer 1,5 V. Dit is voor de
voeding van de meeste buizen te veel. Daarom wordt deze spanning
4- 7 slechts gebruikt voor voeding van die punten in de ontvanger,
waar een dergelijk bromniveau geen bezwaar is. Voor de voeding der
overige punten zijn 6 afzonderlijke afvlakfilters aanwezig (i?4 C5,
Rb C6 enz.).
Het gevolg van dit voedingssysteem is, dat het chassis met een
pool van het net is verbonden. Er dienen dus allerlei maatregelen
tegen aanraking genomen te worden (zie ook Deel 3, hfdst. IV.M.5.b).
2. Het h.f.-gedeelte
Daar het geluidssignaal pas van de anode van de tweede m.f.-buis
wordt afgenomen, dient het h.f.-gedeelte zowel het beeld- als het
geluidskanaal te versterken.
De ingangsimpedantie van de ontvanger bedraagt 70 D, zodat een
dipool met een kabel met 70 O. golfweerstand kan worden gebruikt.
Het gehele h.f.-gedeelte, dus de h.f.-buis B8, de zelfoscillerende
mengbuis B9 en de bijbehorende onderdelen zijn ondergebracht in
een aparte eenheid, de zg. kanaalkiezer. Het schema hiervan is door
een stippellijn begrensd.
Het afstemmen op het gewenste kanaal geschiedt door verdraaien
van een drievoudige variabele condensator CG4—C68—C69. Op de as
van deze condensator bevindt zich een schijf met 4 inkepingen. Hierin
valt een verende pal als de juiste capaciteit voor het gewenste kanaal
is ingesteld. Met een kleine capaciteit C72 kan dm de oscillatorkring
zo worden bij geregeld, dat de frequentie van het geluidskanaal van
het gewenste station de juiste middenfrequentie verkrijgt.
Teneinde de kanaalkiezer niet te gecompliceerd te maken wordt het
ingangsbandfilter niet voor ieder kanaal afgestemd, doch is zo breed
gemaakt, dat alle vier kanalen worden doorgelaten. De primaire zijde
van dit bandfilter wordt gevormd door de spoel S25, afgestemd met
de serieschakeling van CS7, C56 en C55. De symmetrische kabel wordt
aangesloten over C55—C56. Hierdoor is de kabelimpedantie aan een
aftakking van de kring aangesloten, waardoor deze kring zo sterk is
gedempt, dat de kwaliteit van de kring de vereiste bandbreedte voor
de 4 kanalen in de lage frequentieband oplevert. De condensatoren
C42, C43 en C44 zijn scheidingscondensatoren met een hoge doorslagspanning (2000 V =). Deze verhinderen, dat het chassis, dat met het
net is verbonden, contact kan maken met de aansluitklemmen voor
de antenne. De secundaire zijde van het ingangsbandfilter bestaat uit
de spoel S26, afgestemd met de ingangscapaciteit van de h.f.-buis.
Om deze kring de gewenste bandbreedte te geven wordt deze extra
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gedempt met i?.10. De versterking van de antenneklemmen tot het
rooster van de buis B8 bedraagt 1,2 maal. Als h.f.-buis wordt een
EF 80 gebruikt. Het schermrooster is afzonderlijk afgevlakt met
•^42—Qi* De anode krijgt gelijkspanning door i?iJ3; C62 is weer een
ontkoppelcondensator. Parallel aan de voedingsweerstand 7?<I3 is via
C63 de primaire van het afstembare h.f.-bandfilter aangesloten. Deze
primaire kring bestaat uit de zelfinductie S27, parallel hieraan de
af.temcondensator CM, de bijstelcondensator Cg6 en een vaste con
densator C65. De secundaire van het bandfilter is gedeeltelijk gecom
bineerd met de oscillatorkring. De oscillator is een Colpitts-schakeling
met geaarde kathode. Het schermrooster van B9 doet dienst als
oscillatoranode. De oscillatorkring bestaat
uit de zelfinductie S29—S :in/ de afstem12 Cs 29)
condensatoren C68 en C69 en bijstelcon
—'ÜTOP—
densator
C72. Als fijnregeling op de af
J
L3 (S 30)
stemming zijn de kleine capaciteiten C70
o
o
en C71 parallel aan de afstemcondensatoren
§L1(S28)
1
geschakeld. De oscillatorkring wordt ge
O
dempt met Z?.14. Wat nu de secundaire
zijde van het bandfilter betreft dient men
Fig. 102. Vereenvoudigde
voorstelling van een gedeelte de schakeling tussen de top van S28 en
van het schema van fig. 100. het chassis na te gaan. Fig. 102 geeft hier
van een vereenvoudigd schema. Indien
Lo — L3 — L en Cj — C2 — C> zal de
spanning op C, gelijk zijn aan die op C2. Men kan deze dus zonder
meer parallel schakelen. Aan
staat dus parallel: 1/2 L in serie met
2 C. De totale kringzelfinductie bedraagt dus Ll -fVaL.
In de buis B9 wordt het inkomend signaal met het oscillatorsignaal
additief gemengd, zodat over de anode-impedantie de m.f.-spanning
ontstaat.
3. De m.f.-versterker voor het beeldkanaal
Daar de versterking van een met een variabele condensator afge
stemde kanaalkiezer nooit groot kan zijn, ten gevolge van de nood
zakelijke extra-capaciteit van deze condensator, kan hiermede slechts
een gevoelige ontvanger geconstrueerd worden indien men een aan
zienlijke m.f.-versterking toepast. Daarom treft men hier 4 m.f.-buizen
aan, B10, Bn, B12 en B13, waarmede deze versterking wordt bereikt.
Men heeft hierbij de beschikking over 5 kringen, indien men enkel
voudige verstemde kringen gebruikt als koppelelementen.
Aan de onderdrukking van de beeld- en geluidsdraaggolven der
naburige kanalen moet veel zorg worden besteed. Als middenfrequentie
voor de beelddraaggolf is gekozen 23,5 MHz; dit bleek het gunstigste
in verband met interferenties door de andere kanalen. De geluidsdraaggolf komt dan op 18 MHz. Het buurkanaal aan de lage frequentiezijde heeft in het m.f.-gedeelte de geluidsdraaggolf op 25 MHz en
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het buurkanaal aan de hoge frequentiekant heeft zijn beelddraaggolf
op 16,5 MHz.
rDe m.f. doorlaatkromme is in fig. 103 weergegeven. Het begeleidend
geluid wordt een factor 40 onderdrukt, de ongewenste draaggolffrequenties der buurkanalen 200 maal. De seriekringen zijn inductief
met de hoofdkringen gekoppeld.
De tabel op blz. 162 geeft de afstemfrequenties en de kringkwaliteiten
der verschillende kringen.
Men ziet hieruit, dat voor de onderdrukking der buurkanalen telkens
2 kringen worden gebruikt, terwijl voor het begeleidende geluid
slechts één kring aanwezig is. Van deze kring S.15 S46 C101 wordt het

Fig. 103. Doorlaatkromme van het m.f.-gedeelte voor het beeldkanaal.
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Kring
I
II
III
IV
V

(S31)
(S„)
(S„)
(S48)
(S50)

Afstemfrequentie Kwaliteitsfactor Q
19.8
22.9
19.0
22,2
21.0

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

6,3
16,5
16,5
6,3
5>i

Afstemfrequentie
seriekring
16,5
25.0
18.0
25.0
16,5

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

geluidssignaal ook afgenomen en aan de m.f.-versterker voor het geluid
toegevoerd.
De kwaliteitsfactor der seriekringen dient men zo groot mogelijk te
kiezen. Het is nl. niet mogelijk om met een gegeven Q door vaster
koppeling een steeds grotere onderdrukking te verkrijgen. Boven een
bepaalde waarde van de onderdrukkingsfactor gaat de kring te veel
invloed uitoefenen op de doorlaatkromme in het voor de beeld
frequenties gebruikte gebied met als resultaat een slechtere weergave
der details in het beeld.
De eerste drie m.f.-kringen bevinden zich rechtstreeks in de anodeketens van resp. Bö, B10 en Bu. De dempweerstanden, die deze kringen
de benodigde bandbreedte moeten geven, zijn als lekweerstanden der
volgende buizen geschakeld (resp. RGl, R70 en i?75). Voor de 4de kring
fungeert de anodeweerstand R81 als dempweerstand; de 5de kring
wordt gedempt door de diodedemping van de buis B]4 parallel aan
de anodeweerstand R85. De reden van deze wijze van schakelen is de
volgende. In het roostercircuit der laatste m.f.-buis is het signaal
reeds tot een zodanig niveau versterkt, dat het gevaar niet denkbeeldig
is, dat in deze buis door een stoorimpuls roosterstroom begint te
vloeien. Hierdoor zou bij aanwezigheid van een roostercondensator en
een lekweerstand de instelling van de buis veranderen. Het zou daarna
nog enige tijd duren (meestal enige lijntijden), alvorens na het ver
dwijnen van de storing de normale instelling van de buis weer is
bereikt. Het gevolg hiervan zou een witte band op het scherm zijn;
het voordeel van negatieve modulatie (zwarte storingen) zou hier
door verloren gaan. Door nu de spoel in het roostercircuit te schakelen
zal direct na de storing alles weer normaal zijn.
De versterking wordt ingesteld afhankelijk van de sterkte van het
ontvangen signaal. De versterking van de h.f.-buis en de iste en
3de m.f.-buis zijn regelbaar. De 2de m.f.-buis wordt niet geregeld,
daar zowel aan de rooster- als aan de anodezijde kringen aangesloten
zijn met een betrekkelijk hoge Q. Bij regelen op deze buis zou ten
gevolge van het Miller-effect en variatie van de buiscapaciteiten de
doorlaatkromme te veel van vorm veranderen.
In de kathodeleidingen der iste en 3de m.f.-buis is een klein weerstandje opgenomen (i?65 en R77) om de ingangscapaciteit bij het regelen
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nagenoeg constant te houden (zie hfdst. V.A.6, fig. 30). Bij de h.f.-buis
is dit niet nodig, omdat de roosterkring hier zo breed is, dat een kleine
capaciteitsvariatie geen merkbare invloed heeft.
Om de afhankelijkheid van netspanningsvariaties te verminderen
zijn in de kathodeleidingen der geregelde buizen grote door een
condensator overbrugde weerstanden aangebracht, zoals besproken
onder A. De positieve regelspanning ontstaat over R80. Het blijkt
noodzakelijk, de verschillende voedingsspanningen voor de middenfrequentie te ontkoppelen. Daartoe treft men in de schakeling van de
m.f.-versterker verschillende R C-filters aan.
4. Het geluidsgedeelte
Het geluidsgedeelte bestaat uit een tweetraps m.f.-versterker (B., en
B5), een «p-detector (B6) en een eindbuis (B7).
Het geluidssignaal wordt afgenomen over S.i5 en aan gx van B.,
toegevoerd. Het bandfilter tussen B., en B5 is afgestemd op 18 MHz
en heeft een doorlaatkromme als in fig. 104 weergegeven.

Fig. 104. Doorlaatkromme van het m.f.-gedeelte voor het geluidskanaal.
De werking van de buis B6 als frequentiedetector is als volgt. Aan
het derde en het vijfde rooster wordt het te detecteren m.f.-signaal
toegevoerd, doch met een faseverschil. Indien twee gekoppelde kringen
op dezelfde frequentie f0 zijn afgestemd, is het faseverschil der span
ningen over deze kringen voor deze frequentie 90°; voor andere
frequenties ƒ is dit faseverschil anders. Voor niet te grote afwijkingen
van /o verloopt dit faseverschil bij benadering evenredig met het
frequentieverschil ƒ—f0 (zie Deel 2, hfdst. III.B.3). Aan het vijfde
rooster van de buis B6 wordt nu de spanning over de kring S2 C32
toegevoerd, aan het derde rooster de spanning over de kring S9 C33.
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De buis B6 is zo geconstrueerd, dat alleen anodestroom vloeit, indien
de spanning der beide roosters positief is; is een der roosters of zijn
beide roosters negatief, dan vloeit er geen anodestroom. Bovendien is,
binnen bepaalde grenzen, de anodestroom vrijwel onafhankelijk van
de grootte der positieve roosterspanningen. In fig. 105 zijn voor drie
frequenties (ƒ, < ƒ0 < /2) de roosterspanningen en de anodestroom als
functie van de tijd voorgesteld. Hieruit blijkt, dat de gemiddelde
waarde van de anodestroom evenredig is met het faseverschil tussen
de roosterspanningen en dus evenredig met ƒ—ƒ<,. De buis werkt dus
als frequentiedetector. Daar de anodestroom vrijwel onafhankelijk is
van de grootte der positieve roosterspanningen werkt de buis tevens
Ia

/

K ,A
Vg5
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Fig. 105. De roosterspanningen VR3 en VBi en de anodestroom
Ja van de «p-detector voor drie verschillende frequenties:
fi (a)> /o (b) en ƒ, (c); fx < ƒ„ < /2.
als begrenzer. (Met „positieve roosterspanning” is hier bedoeld:
positief ten opzichte van „aarde” of chassis; door de kathodeweerstand
i?2i ontstaat een gelijkspanning, waardoor de roosters negatief zijn ten
opzichte van de kathode, zodat er naar het derde en vijfde rooster
geen roosterstroom vloeit.) Daar de detectie een gevolg is van het
faseverschil der beide roosterspanningen, heeft deze buis de naam
93-detector gekregen.
Teneinde een zo groot mogelijke uitgangsspanning te verkrijgen is
de anodeweerstand van de buis B6 (EQ 80) groot genomen (1 M£2)
en de voedingsspanning verhoogd tot ongeveer 400 V. Dit was mogelijk,
omdat er in de eindversterker voor de lijndeflectie een dergelijke hoge
spanning ter beschikking staat.
De capaciteit parallel aan de anodeweerstand, nodig om de gewenste
„de-emphasis” te verkrijgen (zie Deel 3, hfdst. V.10), bestaat uit buisen bedradingscapaciteit. Het l.f.-signaal wordt via een sterkteregelaar
aan het rooster van de eindbuis toegevoerd. De schakeling hiervan is
normaal.
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5. De detectie en de videoversterking
Een der diodes van de buis B14 wordt gebruikt als videodetector.
Het gedetecteerde signaal verschijnt over R88. Cu8 is een kleine con
densator, die noodzakelijk is om de m.f.-spanning over R88 te ver
minderen. De m.f.-spanning van de laatste m.f.-kring wordt gedeeld
door de diodecapaciteit en C118. Als C118 bv. 10 maal zo groot is als
deze diodecapaciteit, zal slechts 10 % van de m.f.-spanning, die op
de diode staat, over R88 blijven staan. De maximale capaciteit, die
men parallel aan R88 mag schakelen, wordt bepaald door de gewenste
amplitudekarakteristiek van het roostercircuit van de buis B15. Men
kan de diodedetector vervangen
denken door een generator met +
een grote Ri; bij een variabele
frequentie van o tot 5 MHz wenst
men een constante spanning op
het rooster gl van de buis B15.
Om de karakteristiek aan de hoge
frequentiezijde nog wat op te halen o
dient een spoel S52. Dit smoorspoeltje vormt met de rooster- Fig. 106. Het videosignaal op het
capaciteit van B15 tevens een filter rooster van de buis B1C (fig. 100).
voor de nog aanwezige m.f.-span
ning op i?88, zodat hiervan zeer
weinig op B15 terecht komt. Men dient hier aandacht aan te besteden,
daar anders via de videoversterkef voor deze muf.-spanning koppeling
met het voorafgaande gedeelte van de ontvanger kan optreden, wat
oscilleren ten gevolge kan hebben. Om overslingering te vermijden
is de spoel S52 gedempt met de weerstand R 96*
De schakeling van de eerste videoversterker vertoont niets bijzonders.
De kathodespanning over R97 dient om de buis op de juiste anodestroom
in te stellen. Door parallel aan deze weerstand een kleine condensator
C122 te schakelen wordt de amplitudekarakteristiek in het gebied der
hoge frequenties gecorrigeerd (zie hfdst. V.D.5). Opgemerkt dient nog
te worden, dat de nulcomponent nog steeds aanwezig is in de anodespanning van B15. Deze gaat echter verloren in het koppelnetwerk
C123

R 100*

In de roosterketen van de video-eindbuis B16 wordt de nulcomponent
met behulp van de niveaudiode (rechter diode van B14) weer ingevoerd.
De anode van B16 is rechtstreeks verbonden met de kathode van de
kathodestraalbuis B3. Het videosignaal op het rooster van B]0 heeft
de gedaante van fig. 106. De buis moet dus zonder signaal in het
afknijppunt worden ingesteld. Dit geschiedt met de spanningsdeler
*87 *101. Compensatie voor het vallen der amplitudekarakteristiek in
het gebied der hoge frequenties geschiedt door een van de frequentie
afhankelijke tegenkoppeling in de kathodeketen. Hiertoe is C125 parallel
aan Z?101 geschakeld.
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Het is mogelijk, door middel van een schakelaar deze tegenkoppeling
buiten werking te stellen. Met deze schakelaar komt C12g (ioo (iF)
parallel aan C125* Het resultaat hiervan is in de eerste plaats, dat de
gevoeligheid stijgt. Tevens wordt de bandbreedte van de videoversterker kleiner, waardoor de ruis in het beeld eveneens afneemt.
Door deze twee effecten is de ontvanger in deze toestand beter
geschikt om zwakke signalen te ontvangen.
Het versterkte signaal wordt nu via de correctiespoel S53, gedempt
met #98, aan de kathode van B3 toegevoerd.
De helderheid (achtergrond) wordt geregeld door het rooster aan
een variabele positieve spanning aan te sluiten. Dit geschiedt met de
potentiometer RdU die via i?95 aan een positieve spanning ligt.
SG is de focusseerspoel; de stroom hierdoor wordt met behulp van
#13 ingesteld.
6. De tijdbasis
Het complete videosignaal, dat over R]02 ontstaat (het beeldsignaal
en de synchronisatie-impulsen), wordt via C127 aan het stuurrooster
van de scheidingsbuis B17 toegevoerd. Het afzonderen van het complete
synchronisatiesignaal geschiedt in het penthodegedeelte. De roosterruimte is ten gevolge van de lage schermroosterspanning klein. Het
synchronisatiesignaal, dat over #108 ontstaat, wordt via C129 aan het
stuurrooster van het triodedeel van de buis B17 toegevoerd. In deze
triode wordt nogmaals „geknipt” en versterkt, waardoor de flanksteilheid van de impulsen nog wordt verhoogd.
De tijdbasis voor de lijnafbuiging is van het „vliegwiel”-type. Via
C130 komt het synchronisatiesignaal op de primaire zijde van de
discriminator-transformator Sw—S55. De discriminatorschakeling is
vroeger reeds besproken (zie hfdst. V.B.4, fig. 73); men zal deze zonder
veel moeite herkennen. C131—#113 en C132—R1U differentiëren de
synchronisatie-impulsen alvorens deze aan de diodes van Bj8 worden
toegevoerd. Als oscillator dient een multivibrator met de buis B19 (zie
hfdst. V.B.4, fig. 73 en Deel 6b, hfdst. V). Teneinde een stabiele
oscillator te verkrijgen is de kring S56—C136, gedempt met #118, op
genomen, die op de lijnfrequentie is afgestemd. Met #124 wordt de
juiste frequentie van de multivibrator ingesteld. Over het netwerk
Ci39—Ci40—#127 ontstaat een zaagtandvormige spanning van de juiste
vorm, die aan de lijneindbuis B20 wordt toegevoerd. C139 wordt via
#121 geladen gedurende de heenslag. De ontlading geschiedt gedurende
de terugslag door de stroom van het gedeblokkeerde penthodedeel van
de multivibratorbuis B19.
De schakeling van de eindbuis is een schakeling met addeerdiode
B22 (zie onder B.5.a). De over de primaire wikkeling van de trans
formator opgewekte piekspanning wordt in de buis B21 gelijkgericht;
zo ontstaat de hoogspanning (9 kV) voor de voeding van de 2de anode
van de kathodestraalbuis. i?132 beveiligt de schakeling, indien in de
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kathodestraalbuis een kortstondige sluiting zou optreden. De afvlakcondensator voor de hoogspanningsvoeding wordt gevormd door de
capaciteit tussen 2de anode van de kathodestraalbuis B3 en een uit
wendig op de ballon van deze buis aangebrachte geleidende laag,
welke met het chassis is verbonden. S4 stelt de lijnafbuigspoelen voor.
SG4 is de amplituderegelaar, die de breedte van het beeld bepaalt.
Over C145 ontstaat een gelijkspanning, die in serie met de voedings
spanning + 7 staat. De kathode van B22 komt dus op een hogere
spanning te staan (ca 400 V). Behalve de eindversterker voor de lijnafbuiging B20 worden nog de volgende drie delen van de schakeling
van dit punt uit gevoed:
1. De anode van de «p-detector B6. Hierdoor is het mogelijk de
anodeweerstand R22 groot te nemen, waardoor men bij een bepaalde
zwaai meer uitgangsspanning met deze buis kan verkrijgen. Hierdoor
was het mogelijk, zonder extra l.f.-buis aan de eindbuis B7 zelfs bij
kleine frequentiezwaai voldoende roosterwisselspanning toe te voeren.
2. De eerste anode van de kathodestraalbuis, daar de normale
voedingsspanning hiervoor te laag is.
3. De schakeling voor de rasterafbuiging met de buis B23. Door
deze grote beschikbare spanning kan hier met een betrekkelijk kleine
buis worden volstaan. /?133—C14G en i?13G—C147 vormen afvlak- en
ontkoppelfilters voor de verhoogde spanning.
De rasterafbuiging wordt verzorgd door een triode-penthode B23.
Het triodegedeelte wekt de zaagtandvormige spanning op en is als
oscillator met zelfonderbreking geschakeld. R138—i?139—C150 bepalen
in hoofdzaak de frequentie; met i?139 kan deze worden ingesteld. De
oscillator wordt gesynchroniseerd met een impulsvormige spanning
over C150. Deze impuls wordt door integratie verkregen uit het complete
synchronisatiesignaal met de scheidingsbuis B17. De integratie ge
schiedt met een dubbele integrator /?140—C151, Rm—CX50. Hierdoor
komt uit het synchronisatiesignaal practisch geen spanning met de
lijnfrequentie op het rooster van de oscillatorbuis (het triodegedeelte
van de buis B23). C149, parallel aan de roosterwikkeling van de trans
formator SG5 S~GG, zorgt er voor, dat geen spanning met de lijnfrequentie
door koppeling met de lijnuitgangsschakeling op het rooster 2 van de
buis B23 kan komen. Anders zou de interliniëring in gevaar kunnen
worden gebracht.
De uitgangsspanning van de rasteroscillator wordt van C159 afge
nomen. Deze condensator wordt door Rl3A—R135 geladen gedurende
de tijd, dat de triode van B23 geblokkeerd is. Zodra de roosterspanning
en de anodespanning waarden bereikt hebben, waarbij de buis gede
blokkeerd wordt, zal de condensator gedurende de deblokkeertijd
worden ontladen, zodat over C159 een zaagtandvormige spanning
ontstaat. De grootte van deze spanning kan met i?134 worden ingesteld.
Daar de blokkeertijd constant is zal de eindwaarde van de spanning
gedurende de heenslag bepaald worden door het product van de
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Fig. 107. Een normaal, goed beeld.

Fig. 108. De contrastregelaar is te
hoog opgedraaid.

Fig. 109. De contrastregelaar is zeer
veel te hoog opgedraaid.

Fig. 110. De lijnsynchronisatie is
onjuist ingesteld.

weerstand #1W -f #135 en de capaciteit C159. Met #I3, wordt dus de
hoogte van het beeld ingesteld.
Via de koppelcondensator Cl56 komt deze spanning over een net
werk te staan, dat de zaagtandvorm wijzigt en wel zodanig, dat door
de afbuigspoelen S5 een zaagtandvormige stroom vloeit. De uitgangstransformator S67—S68 heeft een kleine primaire zelfinductie, zoals in
hfdst. V.B is uiteengezet. Met Rn7 kan de lineariteit in verticale rich
ting worden ingesteld.
In dit voorbeeld is spanningstegenkoppeling toegepast. De tegenkoppelspanning wordt van de anode van de eindbuis (het penthodedeel
van de buis B23) afgenomen en via Cm—#145 aan #146 toegevoerd.
#142/ in serie met C153, dempt ongewenste trillingen na de terugslag,
terwijl C155 een kleine impedantie vormt voor storingen met de lijn
frequentie, die kunnen ontstaan door koppeling tussen de lijn- en de
rasterafbuigspoelen.
Aan het slot van de beschouwingen over de televisie-ontvanger
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Fig. in. Storing door een zeer
sterk bromsignaal.

Fig. 112. Interferentie met een sterk sig
naal, afkomstig van een andere zender.

Fig. 113. Donkere banden, veroorzaakt
door het geluidssignaal, dat in het
beeldkanaal is doorgedrongen.

Fig. 114. De rastertijdbasis is niet
gesynchroniseerd.

geven wij een aantal foto's van beelden zoals die op het scherm van
de beeldbuis kunnen verschijnen.
Fig. 107 geeft een reproductie van een normaal en goed ingesteld
beeld. Het betreft hier een proefbeeld, zoals dit door de televisiezender
wordt uitgezonden vóór het programma. Men is in staat om hiermede
de ontvanger te controleren. Zijn de amplitudes van lijn- en rasterafbuiging juist ingesteld en is de lineariteit in orde, dan zal de cirkel
nagenoeg ideaal van vorm zijn, terwijl de vierkanten, waarin het beeld
is verdeeld, op iedere plaats in het beeld even groot zijn. De wiggen
geven zowel in horizontale als in verticale richting het scheidend
vermogen aan. Men bepaalt hiertoe de plaats op de wig, waar men
de naar het middelpunt lopende lijnen nog gescheiden ziet en leest
het bij deze plaats behorende getal af. Men kan tenslotte ook een
indruk krijgen van de weergave der zg. „halftinten" door aan de
zijkanten van de cirkel de zg. zwartingsblokken te beoordelen.
Fig. 108 en fig. 109 geven reproducties van beelden, waarbij de
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Fig. 115. De rastertijdbasis is
niet lineair.

Fig. 116. Onscherp beeld door onjuiste
instelling der focussering.

contrastregelaar te hoog is opgedraaid. Door juist instellen van
i?80 in het besproken schema is
deze fout te corrigeren.
Fig. i io toont het resultaat van
een onjuiste instelling van de lijn
synchronisatie. Er ontstaan dub
bele beelden in horizontale richting
en men dient i?124 bij te stellen.
Een typische fout in de ont
vanger ziet men in fig. m. Hier
is op het beeldsignaal een sterke
brom gesuperponeerd, die een zeer
onregelmatige helderheid in ver
ticale richting veroorzaakt.
Fig. ii2 toont het resultaat van
een interferentie van een andere
zender met de televisiezender. Er
ontstaat een spanning met de verschilfrequentie; deze veroorzaakt
een groflijnen raster op het scherm.
De vroeger besproken geluids
banden, die optreden bij onvol
doende geluidsonderdrukking, ziet
men in fig. 113.
Indien de rastertijdbasis niet
gesynchroniseerd is, loopt het
beeld in verticale richting over het
scherm met een snelheid, die af
hangt van de vrijlopende frequen
tie van de rasterzaagtandgenerator
(fig. 114). Men kan de synchroni
satie herstellen door instellen van
•^139'

De gevolgen van een niet-lineaire
rastertijdbasis ziet men in fig. 115.
De zaagtandvormige spanning
heeft aan het eind van de slag een
veel grotere helling dan aan het
begin. Men moet in dit geval RU7
117* Invloed van een sterk
instellen.
storend signaal.
Met de potentiometer
oniuictp i'nctoir
, ••
wordt het beeld gefocusseerd; bij
Tenslortp
men een onscherp beeld, zoals in fig. 116.
gehele beeld ic°nt
117 ^et resultaat van een sterke storing. Het
synchronisatie veretoord’iï ?W3rte £n W‘tt£ vlek>es’ terwi>1 de raSter"
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PROJECTIE VAN HET TELEVISIEBEELD
Om een beeld te verkrijgen van grote afmetingen (bv. 3X4 m2)
wordt het beeld, dat op het scherm van de kathodestraalbuis ontstaat,
met optische middelen vergroot. Bij vergroting neemt de helderheid
van het beeld af; het is dus nodig, dat de helderheid op het scherm
van de kathodestraalbuis 20 groot mogelijk is. Om met een niet te
groot optisch stelsel te kunnen volstaan, wordt een kathodestraalbuis
genomen met een klein scherm. De Philips-projectiebuis MW 6—2
heeft een schermdiameter van 6 cm. Ten einde de vereiste grote
helderheid te verkrijgen, wordt de anodespanning hoog genomen,
nl. 25 kV.
Voor de vergroting kunnen len2en of spiegels worden gebruikt.
Spiegels zijn te verkiezen boven lenzen om de volgende redenen. De
sferische aberratie is bij een holle bolvormige spiegel ongeveer acht
maal zo klein als bij een lens met dezelfde opening. Een lens geeft

Fig. 118. Philips-televisieprojector.
kleurschifting, een spiegel niet. Een enkelvoudige lens heeft twee
optische vlakken, die beide nauwkeurig moeten zijn geslepen. Om
afbeeldingsfouten te vermijden, wordt een lens gewoonlijk samen
gesteld uit enige enkelvoudige lenzen, waardoor het aantal vlakken,
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die nauwkeurig moeten zijn geslepen, toeneemt. Bij een spiegel heeft
men met slechts één vlak te maken.
De Philips-projector (fig. 118) is dan ook voorzien van een holle
spiegel. Eenvoudigheidshalve is het oppervlak bolvormig. Doch bij
een bolvormige holle spiegel is de sferische aberratie niet te verwaar
lozen. Fig. 119 laat zien, dat de stralen, die door de rand worden
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Fig. 119. Stralengang bij een bolvormige holle spiegel. C. middelpunt van
de bol met straal i?; F. brandpunt,
Evenwijdig invallende stralen gaan na
terugkaatsing niet alle door hetzelfde
punt (sferische aberratie).

Fig. 120. Lichtstralen, die van het
brandpunt uitgaan, passeren na terugkaatsing door een bolvormige holle
spiegel een lens van bijzondere vorm.
Daarna zijn de lichtstralen evenwijdig,
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Fig. 121. Principe van de Philips-televisieprojector.
teruggekaatst, niet precies door het brandpunt voor de stralen in de
nabijheid van de as gaan. Deze sferische aberratie kan worden op
geheven door een correctielens, zoals omstreeks 1930 aangegeven door
Schmidt (fig. 120). Een eenvoudige opstelling zou worden verkregen
door de steel van de kathodestraalbuis door een opening in de correctie
lens te steken. Doch om deze steel bevinden zich de afbuig- en
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focusseerspoelen, zodat de opening groot zou moeten zijn en er dus
weinig van de correctielens zou overblijven. Daarom wordt het geheel
opgesteld zoals in fig. 121 aangegeven, met een vlakke spiegel onder 450.
De correctielens wordt vervaardigd door een gelatine-oplossing te
spuiten in een matrijs, die met een glazen plaat is afgedekt. Deze
plaat dient als drager. Na verwijdering van de matrijs wordt het oplos
middel verdampt, waardoor de gelatine krimpt en ten slotte de gewenste
vorm krijgt.
De verkregen lichtbundel wordt met een projector op een scherm
geprojecteerd. Wenst men het beeld waar te nemen van dezelfde zijde,
waaruit het licht komt, dan moet het scherm ondoorzichtig zijn en
zo goed mogelijk reflecteren. Deze methode wordt gebruikt, als het
scherm zich buiten de kast van de ontvanger bevindt. Is het scherm
op de ontvanger aangebracht, dan moet het half doorzichtig zijn, bv.
van matglas. Het beeld wordt dan waargenomen van de andere zijde
als die, waaruit de lichtstralen komen. Om in dit laatste geval te
kunnen volstaan met een niet te grote kast wordt de lichtbundel
„opgevouwen" met behulp van spiegels.

VI. DE TELEVISIEZENDER

Zoals reeds in hfdst. I is uiteengezet, bestaat een televisiezender uit
twee gedeelten. In het eerste wordt een compleet beeldsignaal met
synchronisatie-impulsen, het zg. videosignaal, gevormd; in het tweede
wordt dit videosignaal gemoduleerd op een h.f.-draaggolf. De pro
blemen, die met het tweede gedeelte verband houden, zijn vrijwel
dezelfde als die, welke bij een normale geluidszender optreden; dit
gedeelte zal hier dan ook verder niet worden besproken. Daarvoor zij
verwezen naar Deel 4a.
1. Impulsgeneratoren
De in het televisiesignaal voorkomende synchronisatie- en onderdrukkingsimpulsen worden geleverd door impulsgeneratoren, ook wel
multivibratoren genoemd. Deze leveren impulsen (rechthoekige span
ningen) van een vaste of instelbare tijdsduur en een vaste of instelbare
frequentie. Een beschrijving van de voornaamste multivibratorschakelingen is gegeven in Deel 2, hfdst. VII. 11 en, uitvoeriger, in Deel 6b,
hfdst. V.
Hier volgt nog de beschrijving van een impulsgenerator met secun
daire emissie-buis.
Bij een buis met secundaire emissie wordt gebruik gemaakt van de
aanwezigheid van een hulpkathode, waarvan de secundaire emissiecoëfficiënt groter is dan 1 (zie Deel 2, hfdst. IV.M.9). Dit wil zeggen,
dat, wanneer een aantal electronen met grote snelheid het oppervlak
van deze hulpkathode bereikt, hierbij meer electronen dit oppervlak
verlaten dan er zijn aangeland. Hierdoor ontstaat een stroom in om
gekeerde richting.
Fig. 1 geeft de schakeling van een impulsgenerator, voorzien van
een buis met secundaire emissie. De werking kan als volgt worden
verklaard (zie hierbij fig. 2). In normale toestand, dus zonder dat de
schakeling van buiten af wordt beïnvloed, zal er geen spanningsverschil
tussen het eerste rooster en de kathode aanwezig zijn, zodat dus
kathodestroom in de buis zal vloeien.
De hulpkathode hk heeft een bepaalde positieve spanning Vhk»
Hierbij moet er de aandacht op worden gevestigd, dat deze spanning
niet gelijk is aan die, welke volgt uit de weerstanden R1 en i?2, doch
hoger, daar er ten gevolge van de secundaire emissie een stroom door
het hulpkathodecircuit vloeit, die de spanning over
doet afnemen
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Wordt nu aan het eerste rooster een negatieve spanningsimpuls
toegevoerd, dan zal de stroom in de buis afnemen. De hulpkathodestroom, waarvan de grootte door de kathodestroom wordt bepaald,
neemt dus ook af. De spanning
-°+Vb
Vhk van deze electrode zal dalen
^Ra jpRgzcjRl
ten gevolge van deze afnemende
stroom, terwijl de anodespanning
hk
stijgt, naarmate de anodestroom
afneemt. Het blijkt dus, dat de
*2
spanningsverandering van de hulpkathode dezelfde richting heeft -.rVhk
5*2
als die van het eerste rooster. U Vi
II
C1
Daar de hulpkathode door een
condensator C1 is verbonden met
dit eerste rooster, zal de oorspron
Impulsgenerator met een buis
kelijke beïnvloeding van het rooster Fig. 1. met
secundaire emissie.
door de uitwendige negatieve im
puls worden ondersteund, waar
door labiliteit optreedt met als \j\
eindresultaat, dat de stroom door
de buis na zeer korte tijd zal
zijn onderdrukt. De hulpkathodestroom is nu ook nul geworden; Vg1 o
kt
de spanning van de hulpkathode
-V0
daalt en wordt nu bepaald door
de verhouding RJR2 en de voe
dingsspanning Vb. De negatieve
spanning, die het stuurrooster zal
aannemen, hangt af van de dimensionnering van de schakeling. De
condensator C2 zal nu via de
weerstanden Ralt Ri en R2 worden
ontladen, waarbij
en R2 parallel
staan, waardoor de roosterspan- Va
ning Vgx geleidelijk stijgt. Wanneer
de afknijpspanning — V0 wordt
o
bereikt, zal de schakeling weer
labiel worden, ten gevolge van op
tredende anode- en hulpkathodestroom. De spanning Vhk za1 weer
stijgen. Deze spanningstoename
wordt via Cl weer aan het eerste vhk
1
rooster medegedeeld. In zeer snel
tempo wordt het rooster door dit
o
effect positief; er zal roosterstroom
vloeien; Q wordt weer geladen Fig. 2. De spanningen in de schakeling
via de weerstand Rv Deze lading
van fig. 1 als functie van de tijd.
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zal in veel kortere tijd plaats vinden dan de ontlading, daar deze
laatste over de som van de weerstanden i?gl en
en R2 parallel
geschiedt. Daar de verandering van de hulpkathodestroom als functie
van de roosterspanning in de omgeving van de waarde nul voor deze
roosterspanning zeer gering is, zal de schakeling niet labiel worden,
doch in deze toestand blijven totdat een nieuwe negatieve impuls wordt
toegevoerd.
De instelling van de impulsbreedte kan eenvoudig geschieden door
verandering van i?gl. Immers deze bepaalt in hoofdzaak de ontlaadtijd
van C1 en dus ook het tijdstip, waarop het afknijppunt wordt bereikt.
De impulsfrequentie wordt bepaald door de frequentie van het impuls
vormige ingangssignaal.
2. Frequentiedeelschakelingen
Voor het delen van frequenties zijn een groot aantal schakelingen
ontworpen, waarbij in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van een
sprongsgewijze oplading van een condensator, die, zodra een bepaalde
spanning is bereikt, wordt ontladen.
De meest gebruikte schakelingen worden hier achtereenvolgens
behandeld.
In fig. 3 is een schakeling gegeven, waarbij voor frequentiedeling
gebruik is gemaakt van twee diodes Dx en D2 en een met gas gevulde
triode B2. Bi is een versterkbuis, waarmede de impulsen, waarvan
de frequentie moet worden gedeeld, eerst worden versterkt. De imBi
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c,
Dl

X
-

5Ra

Vb

Fig. 3. Schakeling voor frequentiedeling, met een met gas gevulde buis.
pulsen, die aan het eerste rooster van deze buis worden toegevoerd,
moeten een voldoend grote amplitude hebben, zodat de anodestroom
gedurende de impulstijd geheel wordt onderdrukt. De impulsen
worden dus als het ware „geknipt" en, daar in Bl versterking optreedt,
wordt de flanksteilheid van de impulsen aanmerkelijk verbeterd. Over
de anodeweerstand /?a zal dus een impulsvormige spanning ontstaan
met een fase, tegengesteld aan die van de aan het rooster toegevoerde
impulsen.
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Bij de verklaring van de schakeling gaan we er van uit dat de
spanning over de condensator C2 gelijk moet worden aan de ontsteekspanning V2 van de met gas gevulde buis B2. Daar bij het aanleggen
van negatieve spanningsimpulsen op het rooster van B1 de anodespanning stijgt tot + Vb, wordt de diode D2 geleidend en worden de
condensatoren Ci en C2 zodanig geladen, dat de som van de twee
condensatorspanningen gelijk is aan de spanning Vb• De condensator
Co wordt veel groter genomen dan Clt waardoor de spanningssprong
over de condensator C2 veel klei
ner zal zijn dan die over Cx. Na de
impulstijd zal de anodespanning Va
van Bx afnemen en kan de conden
sator Cx zich ontladen over de
diode Dj. De diode D2 is daarbij
/req. ƒ
echter geblokkeerd, zodat de lading
0
van Co behouden blijft en de
spanning, die deze condensator
tVb
heeft bereikt, aanwezig blijft.
Bij de volgende impuls wordt de
V2
diode Do weer geleidend en wor
den de condensatoren Cx en C2 Vc2
weer geladen. Cx kan zich hierna
weer ontladen, doch C2 behoudt
ook deze lading. De lading van C2
geschiedt trapsgewijze. Het begin
van iedere trap valt samen met
vi /
de impuls (fig. 4). Dit proces
o
herhaalt zich voortdurend, totdat
de spanning over C2 voldoende is
om de met gas gevulde buis B2 te
deblokkeren. C2 zal dan zeer snel
Vk
worden ontladen door deze triode,
totdat de doofspanning is bereikt
/req.-fen de buis niet meer geleidt. De
ontlaadstroom van C2, die door
de triode B2 vloeit, geeft over de Fig. 4. De spanningen in de schakeling
kathodeweerstand /?k spannings van fig. 3 bij deling der frequentie
door 5.
impulsen, waarvan de frequentie
een geheel aantal malen lager is
dan de frequentie van de aan de buis Bx toegevoerde impulsen. Het
uitgangspunt is nu weer bereikt, waarna de condensator C2 opnieuw
trapsgewijze wordt geladen.
Indien het aantal benodigde impulsen om C2 te laden tot de span
ning, waarbij B2 geleidend wordt, n bedraagt, bezitten de over de
kathodeweerstand i?k ontstane impulsen een frequentie, die n maal

r

zo laag is, dus ƒ2 — ~ fv waarbij fx de te delen frequentie, en /2 de
12
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gedeelde frequentie is. De grootheid n kan in deze schakeling gekozen
worden door het variëren van de spanning, waarbij B2 geleidend
wordt. Deze wordt bepaald door de batterijspanning — Vg, aangelegd
aan het rooster van de buis B2.
Een andere methode om de deelverhouding n in te stellen is het
variëren van de capaciteit van Q of C2. Immers, wordt C1 kleiner,
dan wordt de spanningstoename van C2 bij één impuls kleiner.
Zodoende zijn meer stappen nodig om de ontsteekspanning van B2 te
C1

JL

C3
01

02

I

B2I

\ L oooQ J /x\

^

ÏT
freq.I

Vg±
±1 ÜI

vc2

Fig. 5. Schakeling voor frequentiedeling, met
een oscillator met zelfonderbreking.
bereiken, waardoor de frequentiedeelfactor n groter wordt. Bij ver
andering van de capaciteit Cx in tegenovergestelde richting zal de
deelfactor kleiner worden.
In fig. 4 is het verloop der spanningen aangegeven voor een deel
verhouding 5. Om een stabiele werking van deze deelschakelingen te
verkrijgen mag n practisch niet groter worden dan 10. Wanneer grote
deelfactoren worden gewenst, verdient het aanbeveling, een aantal
trappen achter elkaar te schakelen, waarbij de totale deelverhouding nt
gelijk is aan het product van de deelfactoren van iedere trap afzonderlijk,
zodat nt = nx n2... nn. Een belangrijk voordeel van deze schakeling
is, dat de deelfactor binnen zeer wijde grenzen onafhankelijk is van
de te delen frequentie.
Op het principe van deze schakeling zijn vele variaties mogelijk om
de condensator C2 op een gewenst ogenblik te ontladen.
In plaats van een met gas gevulde triode kan ook gebruik worden
gemaakt van een vacuum-triode of penthode, bv. in een schakeling
van een oscillator met zelfonderbreking, waarvan het principe in
Deel 2, hfdst. VII en Deel 7a, hfdst. II.F.3.C is besproken. De schake
ling wordt dan zoals in fig. 5 is aangegeven. De batterij met de
spanning Vg verzorgt de negatieve voorspanning van het rooster van
de buis B2; door variatie van deze spanning Vg kan de deelverhouding
worden ingesteld. Deze negatieve spanning bepaalt de spanning van
C2 na de terugslag en dus de deelverhouding. Zou nl. de spanning
van C2 meer negatief willen worden dan Vg, dan worden de diodes
Dx en D2 geleidend en blijft de spanning Vg gehandhaafd. Het

a.VI.2—3

179

voordeel van deze methode is, dat de inwendige weerstand van de
spanningsbron niet in het ontlaadcircuit van de condensator is opge
nomen.
Het instellen van de deelverhouding kan ook geschieden door een
weerstand in de kathodeleiding van B2 op te nemen, zodat de kathode
zelf op een variabele positieve spanning wordt gebracht. Dan bepaalt
de positieve kathodespanning t.o.v. het rooster de spanning, waartoe
Co zich kan ontladen.

R*lR3 TT
C4

JL

JIJL
Vg ±

'rK> n

iS
Fig. 6. Schakeling voor frequentiedeling, met een
buis met secundaire emissie.
Het principe van de impulsgenerator met secundaire emissiebuis
(fig. 1) kan in iets gewijzigde vorm eveneens worden gebruikt om de
condensator C2 te ontladen (fig. 6). De negatieve voorspanning van
het rooster wordt weer door een batterij Vg geleverd, met welke
spanning de deelverhouding kan worden geregeld. Bereikt de spanning
van de condensator C2 door trapsgewijze lading de afknijpspanning
van de buis B2, dan zal met behulp van de hulpkathode de condensator
C2 zeer snel worden ontladen, totdat de spanning Vg, bepaald door
de batterij, opnieuw is bereikt. De buis B2 is dan weer geblokkeerd
en de lading van C2 kan weer beginnen. De in frequentie gedeelde
impulsen kunnen dan van de anode of de hulpkathode in respectievelijk
negatieve of positieve fase worden afgenomen.
De regeling van de deelverhouding met behulp van een kathodeweerstand kan ook hier worden toegepast.
3. Dc vorming van het televisiesignaal
Voor een televisiesysteem met geïnterlinieerde aftasting moet worden
uitgegaan van een impulsoscillator met een frequentie, die gelijk is
aan twee maal de lijnfrequentie. Dit blijkt, als men let op de impulsen
met dubbele lijnfrequentie in het synchronisatiesignaal.
Wordt bv. een systeem met 625 lijnen verondersteld en 25 beelden
per secunde met geïnterlinieerde aftasting, dan zal ieder compleet
beeld bestaan uit twee rasters van 312V2 lijn. Is dus nu de rasterfrequentie 50 perioden per secunde, dan zal de lijnfrequentie gelijk

180 a.VI.3

zijn aan 50 X 3121/2 =15 625 Hz. De dubbele lijnfrequentie bedraagt
dus 31 250 Hz, waarbij tussen deze frequentie en de rasterfrequentie
een verhouding bestaat, die gelijk is aan het totaal aantal beeldlijnen.
Uitgaande van de dubbele lijnfrequentie wordt in een aantal achter
elkaar geschakelde deeltrappen de frequentie door 625 gedeeld, waar
mede de rasterfrequentie van 50 is bereikt.
Om verschillende ongewenste storingen te voorkomen wordt in de
practijk vaak het aantal rasters per secunde gelijk gemaakt aan de
netfrequentie of, indien deze een te kleine waarde heeft, aan een
veelvoud hiervan. Bij een constant aantal beeldlijnen, dat dus wordt

Fig. 7. Een impulsvormige spanning, gesuperponeerd op een sinusvormige spanning.
bepaald door de totale deelverhouding, zal de dubbele lijnfrequentie
moeten veranderen evenredig met de eventueel variërende netfrequentie,
daar deze steeds het aantal beelden per secunde moet blijven bepalen.
De rasterfrequentie moet dus aan de netfrequentie worden vergrendeld,
d.w.z. iedere netfrequentievariatie moet overgebracht worden op de
frequentie van de oscillator met de dubbele lijnfrequentie. Dan blijft
de frequentie van de door deze oscillator geleverde impulsen gedeeld
door de totale deelverhouding steeds gelijk aan de netfrequentie. Om
dit te bereiken wordt van de ontstane fasevariatie tussen netfrequentie
en rasterfrequentie bij variatie van de netfrequentie een regelspanning
afgeleid, die de oscillator voor de dubbele lijnfrequentie bij regelt.
Het aantal beeldlijnen blijft hierbij dus steeds constant, hoewel het
aantal beelden per secunde afhangt van de momentele netfrequentie.
Het opwekken van een regelspanning, afhangende van het fase
verschil tussen rasterimpuls en netspanning, kan op verschillende
manieren geschieden. Het principe der meest gebruikelijke schakelingen
is als volgt. Indien als voorbeeld een gelijke rasterimpuls- en net
frequentie wordt verondersteld, dan zal, wanneer op een sinusvormige
spanning met netfrequentie een spanningsimpuls met rasterfrequentie
wordt gesuperponeerd, de totale spanning de gedaante hebben van
fig. 7. Uit de figuur blijkt, dat, als de impulsfrequentie gelijk is aan de
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netfrequentie, de topspanning Vt een bepaalde waarde heeft. Ver
andert nu de frequentie en/of de fase van de sinusvormige spanning
t.o.v. die der rasterimpulsen, dan zal de plaats van deze impuls op
de sinuskromme veranderen en hoger of lager op de helling van deze
kromme komen te staan. De topspanning Vt verandert hiermede
eveneens. Deze kan nu gelijkgericht en versterkt als regelspanning
voor de frequentiebijregeling van de hoofdoscillator van dubbele lijn
frequentie worden gebruikt.
Stijgt nu de momentele netfrequentie, dan zal de tijd tussen twee
nuldoorgangen van de sinuskromme korter worden, waardoor de
Rasterimpuls
met netfreq. /n
net
dubbele lljnfreq.
osclllator

/req. deling
deelverh. n

netvergrendeling

Fig. 8. Frequentiedeling met vergrendeling
aan het net.
impulsen hoger op deze sinuslijn zullen komen te staan. De regel
spanning Vt stijgt dus ook en wanneer deze toenemende spanning op
de juiste wijze aan de hoofdoscillator wordt toegevoerd, zal deze met
een hogere frequentie gaan oscilleren. Aangezien de deelverhouding
constant is, zal de frequentie van de rasterimpulsen ook toenemen,
waardoor Vt weer afneemt. Hierdoor zal de oscillator teruggeregeld
worden, enz. Tenslotte zal een evenwichtsinstelling worden bereikt,
die de gewenste vergrendeling bewerkstelligt. Fig. 8 geeft een sche
matisch overzicht van de frequentiedeling met vergrendeling aan het net.
Uit deze totale schakeling zijn dus, zoals reeds gezegd, impulsen
beschikbaar met twee verschillende frequenties, nl. met de dubbele
lijnfrequentie en met de rasterfrequentie, deze laatste vergrendeld aan
de netfrequentie. Deze kunnen nu gebruikt worden om alle impulsen
te verkrijgen, die in het televisiesignaal nodig zijn. De impulsgenera
toren, die de impulsen opwekken met de dubbele lijnfrequentie, zoals
bv. de egalisatie-impulsen en de omgekeerde impulsen gedurende de
rasterimpulsen, kunnen gesynchroniseerd worden met de oscillator der
dubbele lijnfrequentie. De impulsgeneratoren dienen zelf zodanig te
worden gedimensionneerd, dat aan de vereiste impulstijdsduur (af
hangend van het televisiesysteem) wordt voldaan.
Met behulp van een frequentiedeelschakeling met deelfactor 2
verkrijgt men impulsen met de lijnfrequentie, die voor de synchronisatie
van de lijnonderdrukking- en de lijnsynchronisatie-impulsgeneratoren
kunnen worden gebruikt. Alle voorkomende impulsen met raster
frequentie, die in afzonderlijke generatoren worden opgewekt, kunnen
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worden gesynchroniseerd met de op het net vergrendelde rasterimpulsen. De impulsen met deze frequentie zijn niet alleen de rastersynchronisatie-impulsen, doch ook de zg. egalisatieblokken, die het
aantal egalisatie-impulsen bepalen.
Voor het samenvoegen van al deze impulsen tot het totale synchronisatiesignaal worden mengbuizen gebruikt, hetgeen met behulp van
fig. 9 nader wordt uiteengezet.
Het principe van deze menging kan op eenvoudige wijze tot stand
worden gebracht met behulp van meerroosterbuizen, waarbij minstens
twee stuurroosters aanwezig zijn. Wanneer de signalen a en b (fig. 9)
ieder aan een der stuurroosters worden toegevoerd, zal alleen dan een

b

d

f

9

n

‘JLJl^yTÏTTLJLJLFig. 9. Samenvoeging van een aantal impulsvorrrige signalen tot het complete
synchronisatiesignaal.
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anodestroom in de buis optreden, indien geen van beide roosters een
spanning beneden de afknijpspanning bezit. Dit heeft tot gevolg,
wanneer tenminste de impulsen van voldoende grootte zijn, dat slechts
gedurende de rasterimpulstijd de impulsen met dubbele lijnfrequentie
in de anodestroom aanwezig zullen zijn (vgl. fig. gc). Op geheel analoge
wijze worden de signalen d en e aan de stuurroosters van een tweede
mengbuis toegevoerd, waarna het signaal in de anodespanning de gedaar te
zal hebben van fig. gf. Worden de signalen c en f geaddeerd, dan
wordt het totale synchronisatiesignaal gevormd (vgl. fig. gg). Ter
verduidelijking is in fig. gh nog het oneven raster gegeven, waarbij
de rastersynchronisatie-impuls een halve lijnperiode verschoven is

, totaal
videosignaal
Ra
b
periodiek
onderdrukte
beeldsignalen

L—-+vb
Fig. 10. Samenvoeging van impulsvormige signalen met behulp van buizen
met twee stuurroosters. De signalen
a t/m g zijn die van fig. 9.

totaal
synchr.
signaal

—+vb

Fig. n. Samenvoeging van het beeldsignaal en het synchronisatiesignaal tot
het complete videosignaal.

t.o.v. de lijnsynchronisatie-impulsen, zoals bij geïnterlinieerde aftasting
vereist is. Fig. 10 toont, hoe de signalen c en f geaddeerd worden
tot het totale signaal g.
Wanneer bij een bepaald televisiesysteem egalisatie-impulsen vereist
zijn, wordt het systeem uitgebreider, hoewel principieel dezelfde
methode kan worden gevolgd.
De beeldsignalen zelf, afkomstig van de opneembuis, moeten nu nog
aan dit synchronisatiesignaal worden toegevoegd om het complete
televisiesignaal te verkrijgen. Allereerst echter dienen deze beeld
signalen te worden onderdrukt gedurende de lijn- en rasteronderdrukkingsperioden. Dit proces kan in een normale versterkbuis ge
schieden, waarbij de anodestroom periodiek gedurende de benodigde
tijdsintervallen wordt onderdrukt. De opgewekte onderdrukkingsimpulsen kunnen hiervoor worden benut. Door opnieuw de op deze
wijze verkregen beeldsignalen op te tellen bij het totale synchronisatie
signaal ontstaat het vereiste televisiesignaal. Het principe van fig. 10
kan hiervoor ook weer worden gebruikt, waarbij dus de twee buizen
een gezamenlijke anodeweerstand i?a bezitten (fig. 11).
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4. De tijdbasis voor de camera
Een speciaal probleem doet zich voor in de iconoscoop- en de beeldiconoscoopcamera's bij de aftasting van het mozaïek, daar de belichting
en de aftasting van dezelfde zijde geschiedt. Bij buizen van het orthicontype doet zich het bedoelde probleem niet voor. Wordt, zoals bij de
normale iconoscoop, het op te nemen beeld recht op het mozaïek
geprojecteerd, dan zal het electronenkanon, dat de aftastbundel voort
brengt, onder een hoek geplaatst moeten worden.
B

A
Mozaïe*

1—

H

c

£

E

G
B

A

0

Fig. 12. Bij de iconoscoop bevindt het
electronenkanon zich niet loodrecht
boven het midden van het mozaïek
ABGH.

F

b

c

Fig. 13. a. Bij de iconoscoop wordt,
bij rechthoekige afbuiging van de
aftastende electronenstraal, het trape
ziumvormige deel ABEF van het
rechthoekige mozaïek afgetast; b. bij
een trapeziumvormige afbuiging wordt
het rechthoekige mozaïek geheel af
getast.

Wordt nu op de normale wijze een rechthoekige afbuiging teweeg
gebracht, zoals bij televisie-ontvangers, dan zal de aftasting van het
mozaïek niet rechthoekig, doch trapeziumvormig zijn. Aan de hand
van fig. 12 kan dit worden ingezien. De aftasting van het mozaiek zal
nl. alleen dan rechthoekig zijn, als de middenloodlijn van het af te
tasten vlak precies door O gaat, zoals bij vlak ABCD in fig. 12. Is
echter het mozaïek ABGH onder een hoek met dit loodvlak geplaatst,
dan zal een normale rechthoekige afbuiging een trapeziumvormige
aftasting van dit mozaïek veroorzaken volgens ABEF (fig. 13a). Om
dit ongewenste effect te compenseren zal de horizontale afbuiging
als functie van de verticale afbuiging lineair moeten toenemen, zoals
in fig. 13b is aangegeven. Om dit te bereiken moet de horizontale
afbuiging zodanig worden gemoduleerd met een zaagtandvormige
spanning, dat de aftasting van het mozaïek rechthoekig wordt. De
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amplitude van deze modulerende spanning hangt af van de hoek tussen
het vlak van het mozaïek en de as van het electronenkanon.
5. De iconoscoopversterker en het corrigeren
der iconoscoopsignalen
De beeldsignalen, afkomstig van de iconoscoop, moeten nog vele
malen worden versterkt, alvorens ze aan het televisie-synchronisatiesignaal kunnen worden toegevoegd. Daar deze zeer kleine signalen
niet direct over een kabel naar de
zender kunnen worden gevoerd,
worden in de camera, behalve de
-innr-]_
tijdbasis, enige versterktrappen
ingebouwd, waarmee het signaal
T
zoveel wordt versterkt, dat het
over een kabel verder kan worden
Fig. 14. Een R C-netwerk vormt
gevoerd. Deze iconoscoopverster
zaagtandvormige spanningen om
tot paraboolvormige.
ker dient een zeer goede amplitudeen fasekarakteristiek te bezitten
om iedere optredende signaalsprong onvervormd te kunnen overdragen.
Door onregelmatige ladingsverschijnselen van het mozaïek zijn de
signalen, die de iconoscoop levert, over het algemeen niet gelijkmatig,
d.w.z. de amplitude is niet over het gehele mozaïek op dezelfde wijze
evenredig met de verlichting hiervan. Zo kan het bv. voorkomen, dat
het weergegeven televisiebeeld aan een of meer zijden lichter is dan
op de overige delen. Dit verschijnsel hangt af van de belichting van
het mozaïek en is ook meestal voor verschillende iconoscopen ver
schillend. Om deze reden moeten deze iconoscoopsignalen worden
gecorrigeerd. Dit kan geschieden door aan de iconoscoopsignalen
spanningen toe te voegen met de juiste amplitude en de juiste polariteit.
Voor dit doel worden met behulp van zaagtandgeneratoren, zowel met
lijn- als rasterfrequentie, zaagtandvormige spanningen opgewekt. Wan
neer deze signalen met variabele amplitude en fase, al naar het vereiste
resultaat, in de iconoscoopversterker met de beeldsignalen worden
geaddeerd, is reeds een belangrijke correctiemogelijkheid aanwezig.
Uitbreiding hiervan kan nog geschieden door de zaagtandvormige
spanningen door middel van een R C-netwerk te vervormen tot
paraboolvormige spanningen (fig. 14). Indien ook deze spanningen
met variabele amplitude en polariteit door menging aan de zaagtand
vormige spanningen kunnen worden toegevoegd, zijn vrijwel alle
vereiste correctiemogelijkheden aanwezig. Het geheel kan dan zodanig
worden ingesteld, dat een gelijkmatig televisiebeeld wordt verkregen.
In fig. 15 is het principe van deze correctie schematisch aangegeven.
De buis B1 is een versterker voor de camerasignalen, waarbij de anodeweerstand gevormd wordt door i?a* De zelfinductie in serie met deze
weerstand dient om de amplitudekarakteristiek te corrigeren (zie

hfdst. V.A).
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Om de zaagtand- en paraboolvormige correcties in de lijnrichting
aan te brengen dient de buis B2, terwijl B3 ditzelfde verzorgt in de
verticale richting.

Iconoscoopsignaal
1----- ~+Vb

Fig. 15. Correctie van het iconoscoopsignaal door zaagtandvormige en
paraboolvormige signalen toe te voegen. Aan de buis B2 worden correctiesignalen met de rasterfrequentie, aan de buis B3 met de lijnfrequentie
toegevoerd. Naar behoefte geeft men deze de „positieve” of de „negatieve”
polariteit (in de figuur zijn beide aangegeven).
Voor deze buizen kan men mengbuizen gebruiken; daarmee kunnen
in de anodespanning de zaagtand- en paraboolvormige spanningen
ieder afzonderlijk of gemengd worden opgewekt. Wordt bv. de ampli
tude van het signaal van het eerste rooster naar nul gedraaid, dan
zal in de anodespanning het signaal van het 3de rooster aanwezig zijn
en omgekeerd. Zijn beide roostersignalen zowel in amplitude als in
polariteit regelbaar, dan kan een zeer groot aantal spanningsvormen
in de anodespanning door menging tot stand worden gebracht. Daar
nu dezelfde anodeweerstand 7?a voor de drie buizen dienst doet, zal
de spanningsvorm over deze weerstand de som zijn van de spannings
vormen, die de drie buizen afzonderlijk zouden veroorzaken.
6. Kunstsignalen
Voor het beproeven van televisie-ontvangers wordt zeer vaak gebruik
gemaakt van electrisch verkregen beelden, zg. kunstsignalen, die voor
dit doel verre te prefereren zijn boven normale beelden. Dikwijls zijn
speciale inrichtingen, die een groot aantal verschillende kunstsignalen
kunnen opwekken, voor dit doel in de televisiezender ingebouwd. Deze
kunstsignalen bestaan bv. uit horizontale of verticale balken, blokken,
horizontale of verticale lijnen, punten of combinaties hiervan. Fig. 16
geeft enige voorbeelden van televisiebeelden met kunstsignalen. Om
een voorbeeld te geven zijn horizontale en verticale lijnen, die electrisch
exact op gelijke afstanden staan, zeer bruikbaar om de lineariteit van
de afbuiging in ieder der beide richtingen te controleren. De goede
weergave van witte punten in zwarte blokken is een goede test voor
de amplitude- en fasekarakteristiek en zo zijn er vele toepassingen.
Over het algemeen wordt voor het opwekken van deze signalen
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gebruik gemaakt van impulsgeneratoren, waarvan de afgegeven im
pulsen met „knip"- en versterkbuizen tot rechthoekige impulsen worden
vervormd. Door de frequentie van de opgewekte impulsen te variëren

Fig. 16. Enige voorbeelden van kunstsignalen.
kan men het aantal balken of blokken naar wens regelen, terwijl
wanneer al of geen synchronisatie wordt toegepast deze aan een bepaalde
plaats zijn gebonden of kunnen bewegen.
7. Het uitzenden van filmbeelden
Wordt een film op de normale wijze geprojecteerd op het mozaïek
van een iconoscoopcamera, dan wordt het aantal filmbeeldjes per
secunde bepaald door de filmsnelheid. In het algemeen is dit aantal
bij standaard normaalfilm 24 beeldjes per secunde.
Aangezien de filmbeeldwisseling ook bij televisie-overdracht niet
zichtbaar mag zijn, zal de aftasting van elk geprojecteerd filmbeeldje
op het mozaïek moeten geschieden gedurende de tijd, dat dit beeldje
stil staat. Onderstellen we, dat het aantal beeldjes per secunde even
groot is als het aantal televisiebeeldwisselingen, dan zal het transport
van de film moeten plaats vinden gedurende de terugslagtijd der
verticale afbuiging, daar in deze tijd de electronenbundel is onderdrukt.
Deze terugslagtijd is ongeveer 1/1000 secunde, d.w.z. dat in deze tijd
een filmbeeldje doorgetrokken moet zijn. Een transportinrichting met
een dergelijke snelheid is practisch onuitvoerbaar. Dit is de reden,
waarom men naar een andere oplossing heeft gezocht.
Een tweede probleem is, dat het aantal beelden per secunde, bepaald
door de rasterfrequentie, in het algemeen niet gelijk is aan het vereiste
aantal filmbeelden per secunde, waardoor het gelijkloopprobleem aan
merkelijk ingewikkelder wordt.
Bij een veel toegepaste methode voor het overbrengen van film
programma's wordt dankbaar gebruik gemaakt van het „herinnerings
vermogen" van het mozaïek. Gedurende de terugslagtijd der verticale
afbuiging wordt het mozaïek belicht met een zeer korte, doch sterke
lichtflits, waarbij het filmbeeldje dus stil moet staan. Hierna volgt op
de normale wijze de aftasting van het mozaïek. Nu kan gedurende deze
tijd de film worden doorgetrokken, daar het mozaïek dan niet wordt
belicht. De hiervoor beschikbare tijd is veel langer dan bij de eerst
genoemde methode en wordt bepaald door de tijd tussen twee opeen
volgende rasterimpulsen (ca 1/50 sec). Wanneer het nu toelaatbaar is,
de filmsnelheid zodanig te wijzigen, dat deze overeenkomt met het
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aantal beeldwisselingen van het televisiesysteem, dan is het probleem
opgelost.
Bij geïnterlinieerde aftasting, zoals die momenteel steeds wordt
toegepast, wordt het mozaïek tweemaal achtereenvolgens belicht,
waarbij hetzelfde filmbeeldje tweemaal wordt geprojecteerd, nl. een
maal voor het even en eenmaal voor het oneven raster. Hierna volgt
het doortrekken van de film, waarna dit proces zich voor het volgende
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beeldje op dezelfde wijze herhaalt. In fig. 17 is een schematisch over
zicht van dit aftastproces gegeven.
Het moment van het optreden van de lichtflits kan nu gesynchroni
seerd worden met de rastersynchronisatie-impuls, immers deze leidt
hét begin van de terugslag van de verticale afbuiging in, zodat de
lichtflitsen altijd gedurende deze tijd optreden. Deze dubbele aftasting
geeft dus één compleet televisiebeeld en komt overeen met één film
beeldje.
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In verband met eventueel optredende faseverschuivingen tussen het
moment van filmtransport en het ogenblik van de lichtflits moet het
moment van deze laatste zodanig kunnen worden ingesteld en bijgeregeld, dat steeds het filmtransport plaats vindt gedurende de aftasttijd. Dit vereist dus een instelbare faseverschuiving tussen de rasterimpuls en het filmtransport.
Wanneer de filmsnelheid en de rasterfrequentie een zodanige waarde

Fig. 19. Filmprojector met iconoscoop voor het uitzenden
van filmbeelden.

hebben, dat geen overeenkomst kan worden bereikt wat betreft het
aantal film- en televisiebeelden per secunde, is met deze lichtflits
methode toch nog veelal een goede oplossing mogelijk.
Zo is bv. bij het Amerikaanse televisiesysteem de rasterfrequentie
2V2 maal zo hoog als overeenkomt met de normale filmsnelheid. De
filmsnelheid opvoeren tot 30 beelden per secunde is ontoelaatbaar,
zodat hiervoor een andere oplossing is bedacht, welke is weergegeven
in fig. 18. Ieder beeldje zou eigenlijk 2V2 maal belicht moeten worden,
alvorens het wordt doorgetrokken. Dat dit niet mogelijk is, ligt voor
de hand. Wel volgt hieruit, dat voor twee filmbeeldjes 5 maal belichting
nodig is. Wordt dus in dit geval één beeldje 3 maal en het volgende
twee maal belicht, dan is de synchronisatie weer geheel in orde.
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Door het variëren van het lichtflitsmoment t.o.v. de filmtransporttijd
kan er nu worden zorggedragen, dat het doortrekken weer steeds tussen
twee lichtflitsmomenten in valt, zoals in fig. 18 is aangegeven.
Fig. 19 geeft een afbeelding van een installatie voor het uitzenden
van filmbeelden. Links ziet men de lamp voor het verlichten van de
film, in het midden de beide filmtrommels en rechts de iconoscoop.
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b. Radar

I. HET PRINCIPE VAN DE RADAR

1. Inleiding
Het woord radar is een afkorting van de uitdrukking „ifadio
Detection and i?anging”, het bepalen van de afstand en de richting
tot een doel met behulp van radio.
Het principe van de radar berust op het feit, dat electromagnetische
golven, die met behulp van een antenne in de ruimte worden gezonden,
door de meeste voorwerpen worden gereflecteerd. Het voorwerp, dat
door deze golven wordt getroffen, werkt op zijn beurt weer als een
zender, die de gereflecteerde golven terugzendt naar de ontvanger,
die meestal dicht bij de zender is opgesteld. Daar de snelheid, waar
mede de electromagnetische golven zich door de ruimte voortplanten,
bekend is (deze is gelijk aan de lichtsnelheid, 300 000 km/sec), kunnen
we door het meten van de tijd, die verloopt tussen het uitzenden van
de golven en het ontvangen van deze golven, de afstand tot het bewuste
voorwerp bepalen.
Dit principe is eigenlijk al heel oud. Een van de meest bekende
toepassingen is wel het echolood, waar geen radiogolven, doch geluidstrillingen met een hoge frequentie (zg. ultrasone golven met een
frequentie tussen 10 000 en 50 000 Hz) worden gebruikt. De geluidsstraler (zender) is aan de kiel van het schip bevestigd, terwijl vaak
eenzelfde straler als ontvanger dienst doet. Zenden wij nu een korte
geluidsstoot uit, dan wordt deze gereflecteerd door de bodem van het
water, waar het schip overheen vaart. Daar de voortplantingssnelheid
van het geluid in water bekend is (deze bedraagt ca 1500 m/sec) kan
de diepte van het water onder de kiel van het schip worden bepaald
door de tijd te meten, die verloopt tussen het uitzenden van een
geluidsstoot en het ontvangen van deze stoot, nadat reflectie aan de
bodem heeft plaats gehad.
Hetzelfde vindt bij de radar plaats. De electromagnetische golven
worden niet voortdurend uitgezonden, maar in stoten, impulsen ge
naamd. Zo'n impuls is als het ware het startschot, waarop het stophorloge wordt afgedrukt. Als we de echo van het schot horen, stoppen
we het horloge, zodat we de tijd, die het signaal voor de heen- en
teruggang nodig heeft, op het horloge kunnen aflezen.
Deze wijze van tijdsmeting, met behulp van een stophorloge, is in
de radar echter niet mogelijk, omdat de te meten tijden daar zo uiter
mate kort zijn. Deze tijden worden niet in secunden, maar in millioenste
13
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delen daarvan, microsecunden (yaSec), gemeten, omdat de snelheid,
waarmede de electromagnetische golven zich in de ruimte voort
bewegen, zo groot is. In één fisec hebben zij reeds een afstand van
ca 300 m afgelegd, zodat het wel duidelijk is, dat we naar een andere
wijze van meting moeten uitzien.
Dit middel vinden wij in de toepassing van de electronenstraalbuis
(afgekort e.s.b.), ook wel kathodestraalbuis genaamd (zie Déél 2,
hfdst. IV.M.10, Deel 6a, hfdst. IV, en Deel 7a, hfdst. II). Op het
scherm van deze buis verschijnt een lichtende lijn, die ontstaat, doordat
een lichtend punt zich met grote snelheid van links naar rechts over
het scherm verplaatst (de zg. tijdas). De echo van het doel, tot waar
we de afstand willen meten, wordt op deze tijdas zichtbaar gemaakt;
de echo verschijnt hierop als een zeer smalle verhoging (een pip
genaamd).
Op het moment, dat de impuls wordt uitgezonden, vertrekt de
lichtstip van de linkerzijde van het scherm van de buis. Meten we
nu de afstand van de linkerzijde van het beeld (dus van het tijdstip,
waarop de impuls wordt uigezonden) tot aan de plaats, waar de echo
als een pip zichtbaar is, en is de totale tijd, die de lichtstip nodig heeft
om van de linkerzijde naar de rechterzijde te komen, bekend (de tijds
duur van de tijdas), dan kunnen wij door deling van de gemeten
afstand door de totale lengte van de tijdas de tijdsduur vinden,
die de uitgezonden impuls nodig heeft gehad, om tot het doel te reizen
en weer terug te komen. Is bv. de tijdsduur van de gehele tijdas
100 //sec en verschijnt de echo van het doel op de helft van de totale
afstand vanaf de linkerzijde, dan heeft de zendimpuls 50 /usec nodig
gehad om heen en weer naar het bewuste doel te gaan. De totale
afgelegde weg is nu gelijk aan 50 X 300 m of 15 km. Daar echter de
impuls heen en terug gaat, is de afstand tot het doel de helft hiervan,
dus 7,5 km. Men zegt dan ook, dat de afstand tot het doel 150 m///sec
bedraagt.
Deze methode om de tijd en daarmee de afstand te meten komt
overeen met de methode, die bij de in Deel 5, hfdst. I beschreven
navigatiemethoden (Loran) wordt toegepast.
2. Historisch overzicht
Alhoewel het overdreven is te beweren, dat de radar zo oud is als
de radiotechniek zelf, zijn toch de grondslagen veel ouder dan men
wellicht vermoedt. Deze grondslagen werden reeds volledig door het
mathematisch genie van Maxwell omstreeks 1880 vastgelegd, en Herz
constateerde reeds spoedig daarna, met behulp van vonkzenders en
resonatoren, het optreden van reflecties aan voorwerpen. Hierbij was
het geluk hem in zoverre gunstig, dat hij experimenteerde met zeer
korte golven (ca 1 m), waarbij aan eenzelfde object sterker reflecties
optreden dan bij langere golven. De ontwikkeling van de techniek
was echter nog lang niet genoeg gevorderd, om van deze vinding
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profijt te kunnen trekken. Zoals we reeds gezien hebben, is voor de
meting van de hier optredende zeer korte tijden een e.s.b. nodig, die
in die tijd nog niet bekend was;
Daar echter de radiotechniek meer en meer gebruik ging maken
van veel langere golven, waarbij reflecties veel moeilijker zijn te con
stateren en zich als ongewenste neveneffecten openbaren, werd geen
aandacht meer aan deze verschijnselen geschonken. Echter werden reeds
door Marconi, kort na de eerste wereldoorlog, de toepassingsmogelijk
heden van de radar voorzien en het begrip radar vastgelegd, zonder
evenwel deze naam te gebruiken.
De toepassing van de korte golven voor het verkeer op lange afstand
gaf een belangrijke stimulans voor het onderzoek van de reflecties van
radiogolven. Er werd nl. reeds spoedig geconstateerd, dat het gedrag
van deze golven schijnbaar zeer grillig was, en dat ontvangst op het
ene uur van de dag zeer goed mogelijk was, terwijl dit op een ander
uur was uitgesloten. De grote onderzoeker en mathematicus Heaviside
en, onafhankelijk van hem, Kennelly, hebben hiervoor een verklaring
gegeven door aan te nemen, dat zich boven de aarde, in de zg. ionosfeer,
reflecterende lagen bevinden.
Voor een betrouwbare verbinding over lange afstand is het uitermate
belangrijk te weten, op welke hoogte deze lagen zich bevinden. Dit
werd onderzocht volgens dezelfde methode, waarop de radar werkt. Men
zond korte impulsen omhoog en mat de tijd, die nodig was tussen
het uitzenden en het ontvangen met behulp van de e.s.b. Hieruit kan
de hoogte van de reflecterende laag worden bepaald.
Daar deze proeven reeds van omstreeks 1925 dateren, zal men zich
wellicht afvragen, waardoor het zo lang heeft geduurd, voordat de
radar tot ontplooiing kon komen. Dit werd veroorzaakt door het feit,
dat de generator voor de vereiste korte golven nog niet beschikbaar was.
Ondertussen werd er, vooral na de ramp van de Titanic (1912),
gezocht naar een middel om het aanvaringsgevaar met ijsbergen te
verminderen. De Normandie was een der eerste schepen, die met een
heel eenvoudig type radar-installatie werden uitgerust.
De militaire toepassingen van de radar groeiden intussen langzaam
maar zeker. In Engeland is het vooral Sir Watson Watt geweest, die
baanbrekend werk op dit gebied heeft verricht en die, vanaf 1935,
bezig is geweest Engeland uit te rusten met een radar-waarschuwingssysteem, dat in de slag om Engeland (1940) van onschatbare waarde
is gebleken.
Het waren, voor de moderne begrippen, nog zeer primitieve en
omslachtige installaties. De gerichte zendantennes waren maar liefst
ca 150 m hoog! De golflengte, waarop deze installaties werkten, was
vrij groot, nl. ca 10 m. Daar de afmetingen van een antenne, die een
zo goed mogelijk effect geeft, vrijwel evenredig zijn met de golflengte,
zocht men naar het gebruik van zeer korte golven, vooral voor mobiele
installaties aan boord van schepen en vliegtuigen. De meeste moderne
installaties werken dan ook op een golflengte van slechts 3 cm.
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Het speurwerk, dat verricht was op deze zeer korte golven, heeft de
stoot gegeven voor het bouwen van moderne radar-installaties. Er werd
gezocht naar een type zendbuis, dat op deze korte golven een groot ver
mogen kon afgeven. Hiervoor is tot nu toe het magnetron het meest
geschikte type gebleken (zie hfdst. XVI en Deel 2, hfdst. IV.K.6), een
buis, waaraan ook in Nederland belangrijk ontwikkelingswerk is verricht.
Inmiddels nam de radar door het uitbreken van de tweede wereld
oorlog een enorme vlucht, omdat de radar in oorlogstijd van onschat
bare waarde is. Het bepalen van de afstand tot een vijandelijk doel kan
met radar veel nauwkeuriger geschieden dan met de beste optische
hulpmiddelen. Voorts kunnen met behulp van radar doelen worden
opgespoord in alle mogelijke weersomstandigheden, zoals bij mist en
bij duisternis, wanneer de optische richtmiddelen onbruikbaar zijn.
De constructie van een magnetron, dat in staat was op een golflengte
van ca 20 cm een vermogen af te geven van ca 20 kW, in het begin
van 1940 in de Birmingham University in Engeland, is van zeer groot
belang geweest voor de snelle ontplooiing van de radar. Hierdoor was
het mogelijk, compacte installaties met een hoge graad van nauwkeurig
heid te bouwen, die in staat waren, ook kleine doelen, zoals perioscopen
van onderzeeboten, te onderscheiden. Deze uitvinding bracht een
keerpunt in de oorlog met zich mede. Duikboten werden gedwongen,
om voortdurend onder water te opereren, waardoor de verliezen aan
scheepsruimte aan geallieerde zijde tot een fractie van de oorspronkelijke
konden worden gereduceerd. Drie Italiaanse kruisers werden in korte
tijd na elkaar in de grond geboord, zonder dat zij ooit hebben vermoed,
waar de aanvaller zich heeft bevonden. Ook was de radar van grote
waarde voor de navigatie van schepen en vliegtuigen; immers met
behulp van radar konden zij zich een beeld verschaffen van de om
geving, zonder dat er enig zicht noodzakelijk was.
Na afloop van de tweede wereldoorlog werd vooral veel aandacht
geschonken aan de verbetering en de vereenvoudiging van de bestaande
installaties, voor het gebruik aan boord van schepen. Hierdoor is
bereikt, dat in snel tempo vrijwel alle passagiersschepen en het meren
deel van de grote vrachtschepen met radar zijn uitgerust.
Ook voor toepassingen bij de luchtvaart is grote vooruitgang gemaakt.
Daar de radar zijn grote waarde voor militaire doeleinden heeft be
wezen, spreekt het wel vanzelf, dat aan de militaire radar op grote
schaal wordt gewerkt. In de volgende hoofdstukken zullen we onze
voorbeelden hoofdzakelijk ontlenen aan de moderne scheepsradar.
3. Het panoramascherm
Zoals wij reeds in de inleiding hebben gezien, worden de echo's
van de verschillende doelen op het scherm van een e.s.b. zichtbaar
gemaakt; iedere keer, dat er een echo binnenkomt, verschijnt er een
heuveltje (pip) op de tijdas. Bij een op deze wijze ingerichte installatie
spreken we van een afstandsscherm (fig. 1). De informatie, die wij
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op deze wijze krijgen, is echter niet voldoende, omdat alle echo's, die
komen van verschillende doelen, welke op dezelfde afstand, maar in
verschillende richtingen zijn gelegen, op dezelfde plaats een pip zouden
geven, waardoor het beeld onoverzichtelijk zou worden.
Om nu ook de richting tot het doel te vinden is het noodzakelijk,
dat we niet in alle richtingen uitzenden, maar slechts in een kleine
sector. Het gebruik van zeer korte golven maakt het mogelijk, met een
antenne van tamelijk kleine afmetingen een scherp gerichte uitzending
te verkrijgen (zie Deel 4b). De nauwe sector, waarin de uitzending
plaats vindt, noemen we de
bundel van de antenne. We
laten de zendantenne gelijk
matig om een verticale as
ronddraaien, waardoor ach Zend impuls,
.Echo - impuls
tereenvolgens de gehele om
geving van de zender wordt
afgetast. Wijst de bundel
naar het noorden, dan zullen
alleen echo's worden ont
vangen van voorwerpen in
noordelijke richting van de
a
zender gelegen (fig. 2). Draait
de antenne rond, dan zullen
achtereenvolgens de echo's
uit de verschillende rich
tingen worden ontvangen.
Fig. 1. Beeld op een afstandsscherm. De
Willen wij voor een be afstand a is evenredig met de afstand tot
het doel.
paalde echo de afstand en de
richting van het reflecte
rende voorwerp bepalen, dan
zullen we de antenne draaien,
totdat deze echo zo sterk
Doel
mogelijk is. Immers, ligt het
Afstand
doel in het midden van de
/
bundel, dan ontvangt dit
/
het grootste zendvermogen,
Zendbundel
/
waardoor ook het gereflec
Richting
teerde vermogen zo groot
/
mogelijk is en de pip op de
/
tijdas eveneens. De afstand Reflector
tot het doel vinden we
door het meten van de af
0
Zender
stand van de pip tot de
linkerzijde van het beeld
(fig-.i)Uit de afstand tot het doel
en de richting van het doel Fig. 3. Gerichte bundel, die een doel treft.
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kan de positie hiervan geheel worden bepaald, zodat deze op de kaart
kan worden uitgezet indien de eigen positie bekend is. Omgekeerd
kunnen wij door meting van de afstand en de richting tot een doel,
waarvan de plaats bekend is (bv. een vuurtoren), onze eigen positie
vaststellen.
Wij kunnen niet volstaan met maar één zendimpuls uit te sturen,
omdat dan de echo slechts één maal op de e.s.b. zou verschijnen,
waardoor de lichtsterkte veel te gering zou zijn om de pip te kunnen
onderscheiden. Bovendien zal de antenne, bij het draaien, steeds weer
andere doelen bestralen, waarvoor nieuwe zendimpulsen nodig zijn.
Hoe sneller de antenne ronddraait, des korter is de tijd, dat een bepaald
doel wordt bestraald, en des te groter moet het aantal impulsen per
secunde zijn om ieder doel met een voldoende aantal impulsen te
kunnen treffen. Het aantal impulsen per secunde noemt men de
herhalingsfrequentie (Eng.: pulse repetition frequency, p.r.f. of pulse
repetition rate, p.r.r.); deze ligt voor moderne installaties voor scheepsnavigatieradar tussen 750 en 3000 impulsen/sec.
Het is niet eenvoudig uit de echo’s, die op deze wijze op het scherm
van de e.s.b. ontstaan, de afmetingen van het doel af te leiden; dit
vereist veel ervaring. We kunnen echter een beeld van de omgeving
krijgen op de volgende wijze. We sparen de informatie, die we bij
het ronddraaien van de antenne achtereenvolgens hebben verkregen,
op in een bijzondere e.s.b. met een zg. panoramascherm (Plan Position
Indicator, P.P.I.). We maken hierbij gebruik van het verschijnsel, dat
bepaalde stoffen, die op het scherm van de e.s.b. zijn aangebracht, de
eigenschap bezitten, dat zij geruime tijd nadat ze door de electronenbundel in de buis zijn getroffen, blijven nalichten, waardoor de
informatie van ieder punt afzonderlijk geruimen tijd kan worden
bewaard. In deze e.s.b. schrijft de electronenstraal, die het scherm
doet oplichten, niet van links naar rechts, doch steeds van uit het
midden van het scherm naar de omtrek. De tijdas staat nu niet stil,
zoals bij het afstandsscherm, doch draait mee met de antenne. Wijst
de antenne bv. naar het noorden, dan zal ook de tijdas steeds in een
bepaalde richting staan. Meestal brengen wij langs de omtrek van het
scherm een gradenverdeling aan, waarbij de noordrichting meestal met
o graden overeenstemt (fig. 3). Is de installatie aan boord van een
schip aangebracht, dan komt de richting van de kiellijn meestal overeen
met o graden op het scherm. Wijst de antenne nu in een andere richting,
dan zal ook de tijdas in een andere richting wijzen; de beweging van
de tijdas gaat gelijk op met die van de antenne; ze lopen synchroon.
Om de echo’s, die wij van een bepaald doel terugontvangen, op
het scherm van de e.s.b. zichtbaar te maken, voeren wij de uitgangsspanning van de ontvanger toe aan het stuurrooster (Wehnelt-cilinder)
van de e.s.b.; hierdoor wordt de helderheid van de lichtstip op het
scherm geregeld (intensiteitsmodulatie). Normaal is de e.s.b. zodanig
ingesteld, dat de tijdas ten gevolge van de negatieve spanning op de
Wehnelt-cilinder niet zichtbaar is; wordt er nu een spanning, afkomstig
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Fig. 3. Het beeld van de pieren en de sluizen van IJmuiden op een panoramascherm, zoals gezien vanaf de .Semafoor, waar de radarinstallatie is geplaatst.
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van een echo, aan de buis toegevoerd, dan zal hierin de electronenstroom
toenemen, waardoor de buis oplicht. Op het scherm verschijnen aldus
een aantal stippen, ieder van een bepaald doel afkomstig. Daar de
richting van de voerstraal van een stip op het scherm overeenkomt
met de richting, waarin de installatie uitzendt, terwijl de lengte van
de voerstraal evenredig is met de afstand van de installatie tot het doel
(daar immers de tijdas op hetzelfde ogenblik uit het midden van het
scherm vertrekt als de zendimpuls de installatie verlaat) zullen wij op
deze wijze een afbeelding van de gehele omgeving op het scherm van
de buis zien verschijnen. We krijgen een panorama van de omgeving,
van uit de zender gezien; vandaar de benaming panoramascherm.
Daar de tijdas met de antenne ronddraait, worden alle doelen in
de omgeving achtereenvolgens getroffen, zodat na iedere omwenteling
weer een geheel nieuw beeld aan het scherm wordt toegevoerd. Is de
omgeving in rust, dan zullen we steeds hetzelfde beeld te zien krijgen;
verplaatst er zich iets in de omgeving (bv. op een varend schip), dan
verschijnt er een steeds veranderend beeld op het scherm.
In fig. 3 zien wij een afbeelding op het scherm van de e.s.b. van
de omgeving van de zender. De grootte van de afgebeelde omgeving
hangt af van de reikwijdte, waar we het panoramascherm op hebben
ingesteld. Is deze bv. 15 km, dan worden alle doelen tot een maximale
afstand van 15 km in de omtrek afgebeeld. Daar de zeer korte golven,
waarop de installaties werken (ca 3 cm), zich vrijwel rechtlijnig voort
planten, kunnen wij niet veel verder kijken dan de horizon, uitgezonderd
bij abnormale toestanden in de atmosfeer, waarbij zeer grote afstanden
kunnen worden overbrugd. Ook echter in de vrije ruimte, bv. bij het
opsporen van vliegtuigen, is de reikwijdte begrensd; is het doel ver
verwijderd, of van zeer kleine afmetingen, dan is de sterkte van de
teruggekaatste echo onvoldoende om nog boven de ruis van de
ontvanger uit te kunnen komen, zodat een dergelijke echo niet meer
zichtbaar kan worden gemaakt.
4. Samenstelling van een radarinstallatie
We hebben gezien, dat een radarinstallatie bestaat uit de volgende
hoofdonderdelen.
а. Een zender, die met korte impulsen h.f.-energie opwekt. Deze
impulsen hebben in moderne installaties een duur van 0,1 tot 0,4/tsec,
waarbij het maximale vermogen ligt tussen 7 en 100 kW, terwijl het
aantal impulsen, dat per secunde wordt uitgezonden, ligt tussen
750 en 4000.

б. Een ontvanger, die geschikt is voor het ontvangen en versterken
van deze zeer korte golven.
c. Een indicator (panoramascherm), die de door de ontvanger
geleverde versterkte impulsen in lichtende punten omzet.
d. Een gerichte antenne, die de zendimpulsen in een nauwe bundel
uitzendt (de breedte van zulk een bundel ligt meestal tussen i° en 6°),
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en meestal ook als ontvangantenne dient. Een automatisch werkende
zend-ontvangschakelaar, duplexer genaamd, voorkomt, dat de sterke
zendimpuls in de ontvanger kan doordringen, waardoor schade zou
kunnen worden aangericht, en zorgt er tevens voor, dat tijdens het
ontvangen de zender wordt geïsoleerd van de antenne.
e. Een synchronisatie-inrichting, die er voor zorgt, dat verschillende
functies in de installatie tegelijk of met een bepaalde vertraging ge
schieden (bv. het gelijktijdig beginnen van de tijdbasis en de zendimpuls).

1

Antenne

Zender
^ __Zend - Ontv.
|
Schakeling
r
E.S.B
(indicator)

ï

:

Motor

Afbuigspoelen
(draaiend)

o
o

Modulator
Synchronisator
Ontvanger

Echo

Tijdbasis
Synchr. impuls

Zaagtandstroom

Fig. 4. Blokschema van een radarinstallatie.
In fig. 4 zien we het blokschema van een dergelijke installatie. In
de synchronisator worden impulsen opgewekt, die worden toegevoerd
zowel aan de modulator als aan de tijdbasisschakeling van de e.s.b.,
die als indicator dient. In de modulator worden deze impulsen ver
vormd tot impulsen van de gewenste grootte en tijdsduur. Hierdoor
wordt de zender telkens gedurende een korte tijd werkzaam. In de
tijdbasisschakeling worden de impulsen omgezet in zg. poort- of
vensterimpulsen (Eng.: gate impulses) met een tijdsduur, die overeen
komt met de gewenste reikwijdte. Is de gewenste reikwijdte bv. 15 km,
dan duurt een poortimpuls 100 ^sec (150 m/^sec). Deze rechthoekige
impuls wordt omgezet in een impuls met zaagtandvormige gedaante,
die de lineaire tijdbasis geeft voor de e.s.b. Op deze wijze wordt bereikt,
dat de zendimpuls gelijktijdig met de tijdbasis begint. De schakeling
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van fig. 4 geeft slechts een van de vele mogelijkheden, die wij bij de
nadere bespreking van de installaties zullen ontmoeten.
De ontvanger is vrijwel steeds van het superheterodyne type, waarbij
de zeer hoge signaalfreguentie wordt omgezet in een veel lagere fre
quentie. Deze „middenfrequentie” ligt meestal tussen 30 en 60 MHz.
Dit omzetten wordt gedaan, omdat spanningen met de zeer hoge
frequenties (ca io4 MHz) moeilijk rechtstreeks kunnen worden ver
sterkt, zodat de versterking vrijwel geheel in het middenfrequentgedeelte van de ontvanger moet plaats vinden. Hierna volgt de detector,
die het m.f.-signaal omzet in een gelijkstroomimpuls, waarna deze
wordt versterkt in de echoversterker en aan de e.s.b. wordt toegevoerd.
De antenne wordt door een motor rondgedraaid. Deze motor draait
ook de afbuigspoelen van de e.s.b., zodat de richting van de tijdas
op het scherm van de e.s.b. steeds overeenkomt met de richting, waarin
de antenne uitzendt. Een automatisch werkende duplexer verbindt de
antenne gedurende de korte zendimpulsen met de zender en gedurende
de tussengelegen tijden met de ontvanger.
5. Werking van een radarinstallatie
Het is noodzakelijk, dat de zendimpulsen van zeer korte duur zijn
(0,1 tot 0,4 //sec), hetgeen blijkt uit de volgende beschouwing.
Veronderstel, dat er twee doelen liggen met een onderlinge afstand
van 150 m; de afstand tot de installatie is hierbij van geen belang.
Ontvang impuls

I

p

O
Zender

Zendlmpuls

150 m

b;

Fig. 5. Bij een zendimpuls van 1 //sec zijn de echo’s van twee doelen A en B,
die 150 m of minder van elkaar liggen, niet gescheiden.
Gebruiken we impulsen, die bv. 1 //sec lang zijn, dan zal eerst het
doel A worden getroffen (fig. 5) en 1/2 //sec later het doel B. De
zendimpuls wordt nu door B gereflecteerd en zal 1/2 //sec later weer
et punt A bereiken. Daar het punt A gedurende 1 //sec de zend
impuls reflecteert, zal de voorkant (het front) van de door B gereflecJuist weer A bereikt hebben als de reflectie door A is
geein ïg . Het front van de door B gereflecteerde impuls valt dus
hJïïfJ1- met,^et e.inc*e van de impuls, gereflecteerd door A, zodat de
impulsen zich tot één impuls van 2 //sec aaneensluiten. Op het
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panoramascherm zien we aldus één lange echo in plaats van twee
korte; we kunnen de beide echo's niet van elkaar scheiden, zodat het
onderscheidend vermogen in afstand te klein is. Alleen als de afstand
tussen de beide doelen A en B groter is dan 150 m zullen we twee
afzonderlijke echo's kunnen waarnemen. Het onderscheidingsvermogen
tussen twee doelen, die vanaf de zender in één lijn liggen, wordt dus
bepaald dcor de duur van de uitgezonden impuls en is gelijk aan
150 m vcor een impulsduur van 1 psec of in het algemeen gelijk aan
het product van 150 m/^sec en het aantal /*sec, dat de impuls duurt.
Tevens is dit ook gelijk aan de kleinste afstand, die we nog op het
scherm kunnen waarnemen, de zg. minimum-afstand, zoals blijkt uit
fig. 5, dcor het punt A te laten samenvallen met de plaats van de
zender zelf. Daar een kleine minimum-afstand van belang is voor
schepen, die in nauwe vaarwaters moeten manoeuvreren, bestaat het
streven, de impulsduur zo kort mogelijk te kiezen; vandaar, dat moderne
installaties tot 0,1 ^sec gaan. De minimum-afstand, die hiermede zou
overeenstemmen, is gelijk aan 0,1 X 150 = 15 m, wat echter niet
geheel kan worden gerealiseerd. In de practijk wordt een minimumafstand van ca 25 m bereikt. Om het voordeel van korte impulsen
volledig tot zijn recht te doen komen, moet de ontvanger een brede
frequentieband versterken om de impulsen getrouw op het scherm te
kunnen weergeven. Voor de bandbreedte van de ontvanger neemt men
globaal

MHz, waarbij d de impulsduur in /usec voorstelt. Bij een

impulsduur van 0,5 /usec behoort dan een bandbreedte van 4 MHz,
wat zeggen wil, dat spanningen met alle frequenties in die band gelijk
matig behoren te worden versterkt. Kiezen we bv. als middenfrequentie
30 MHz, dan moeten alle spanningen met frequenties van 28 tot
32 MHz gelijkmatig worden versterkt. Door deze grote bandbreedte
neemt echter de ruis van de ontvanger toe, zodat zwakke echo's niet
meer kunnen worden weergegeven. Dit stelt een practische grens aan
de verkorting van de impulsduur.
Om een sterk signaal terug te ontvangen is het nodig, het vermogen
van het uitgezonden signaal groot te maken. Met korte impulsen kan
het vermogen tijdens de impuls groot zijn, terwijl het gemiddelde
vermogen maar zeer klein is. Is de herhalingsfrequentie bv. 2000 Hz,
dan ligt er 500 /*sec tussen de beginmomenten van twee opeenvolgende
impulsen. Daar echter de zendimpuls slechts bv. 0,1 fisec duurt, is
het gemiddelde vermogen slechts 1/5000 van het maximale vermogen.
Bedraagt dit laatste bv. 30 kW, dan is het gemiddelde vermogen
slechts 6 W. Bij hoge frequenties wordt het maximale vermogen, dat
een zendbuis kan opwekken, beperkt door de afmetingen van de buis,
die met het oog op de golflengte klein moeten zijn. Voor 3 cm-installaties
ligt het maximale vermogen gewoonlijk tussen 30 en 100 kW, terwijl
het rendement van de zendbuis ca 40 % bedraagt.
De herhalingsfrequentie ligt meestal tussen 750 en 3000 Hz, terwijl
het aantal omwentelingen van de antenne tussen 10 en 40 per minuut
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ligt. Deze twee grootheden hangen met elkaar samen. Om een echo
op het scherm van de e.s.b. zichtbaar te maken is het noodzakelijk,
dat een doel door een voldoend aantal impulsen wordt getroffen, opdat
het nalichtende scherm door een aantal echo's een voldoend lichtend
punt kan opbouwen. Hoe meer echo's op een bepaalde plaats komen,
hoe sneller deze opbouw zal gaan. Vooral als een doel zich verplaatst,
bestaat er de kans, dat het beeld op het scherm zich niet tot een vol
doende lichtsterkte kan opbouwen, omdat het aantal toegevoerde
impulsen te gering is. Draait de antenne langzaam, dan zal ieder doel
een vrij lange tijd worden verlicht, zodat een lage herhalingsfrequentie
voldoende is om de echo's goed zichtbaar te maken; draait de antenne
daarentegen snel, dan moeten we de herhalingsfrequentie hoger kiezen.
Er is echter een bepaalde grens aan de herhalingsfrequentie. Stel,
dat de reikwijdte op 45 km is ingesteld; dit komt overeen met een tijd
van 300 ^sec. De afstand tussen twee opeenvolgende zendimpulsen
moet dus ook minstens gelijk zijn aan deze waarde; anders zouden
we de echo's van de rand van de reikwijdte ontvangen bij het begin van
de nieuwe periode, omdat de echo's, veroorzaakt door de eerste zendimpuls, de ontvanger bereiken als de tweede zendimpuls (en dus ook
de tweede tijdbasis) reeds is uitgegaan. (Men spreekt dan van „echo's
op de tweede zwiep"). De herhalingsfrequentie mag dus in dit geval
niet hoger zijn dan

300 X 10—6

= 3333 Hz. Daar na iedere periode

een behoorlijke tijd nodig is om de installatie weer voor de uitzending
van een nieuwe zendimpuls „klaar te maken", zouden wij in zulk
een geval de herhalingsfrequentie zeker niet groter kiezen dan ca
1500 Hz. In sommige installaties worden dan ook verschillende herhalingsfrequenties gebruikt, nl. een hoge voor de korte reikwijdten,
die tussen 1 en 10 zeemijl zijn gelegen en een lage voor de langere
reikwijdten, die tussen 10 en 40 zeemijl liggen.
Zoals we reeds onder 3. hebben gezien, zenden wij slechts in een
nauwe bundel uit. Behalve, dat wij hierdoor een grotere veldsterkte
van het uitgezonden signaal krijgen, waardoor de maximale reikwijdte,
dit is de afstand, waarop nog echo's kunnen worden waargenomen,
toeneemt, is dit ook nodig om twee doelen, die ten opzichte van de
zender-ontvanger een kleine hoek met elkaar maken, van elkaar te
kunnen onderscheiden. In fig. 6 zien wij twee doelen, die vrijwel op
dezelfde afstand van de zender zijn gelegen. Was de uitgezonden
bundel zeer breed, dan zouden de beide doelen gelijktijdig worden
„verlicht" (vergelijk een schijnwerper!), zodat de beide echo's gelijk
tijdig zouden aankomen en de daardoor veroorzaakte pips op het
panoramascherm zouden samenvallen. Gebruiken wij daarentegen een
nauwe bundel, dan zullen de beide doelen niet gelijktijdig worden
getroffen, maar na elkaar, waardoor de tijdas op het panoramascherm
weer een andere stand heeft aangenomen als de echo van het tweede
doel aankomt. De beide doelen worden nu afzonderlijk gezien; het
onderscheidingsvermogen is toegenomen. In moderne installaties is de

b.I.5 205

bundel ca 1,5 graad breed, waardoor doelen, die, van uit de installatie
gezien, deze hoek met elkaar maken, nog juist kunnen worden
onderscheiden.
Resumerend kunnen we zeggen, dat het voor een goed afstandsonderscheidingsvermogen noodzakelijk is, zeer korte impulsen te ge
bruiken, terwijl voor een goed richtingsonderscheidingsvermogen een
nauwe bundel noodzakelijk is. Aan deze beide voorwaarden kan alleen
worden voldaan door zeer hoge frequenties, d.w.z. zeer korte golven
(cm-golven) te gebruiken. Voor scheepsinstallaties worden golflengten
van ca 3 cm (frequenties tussen 9500
en 9350 MHz) verreweg het meest
Doelen
gebruikt, terwijl nog een enkele maal
installaties, werkende op een golf
lengte van ca 10 cm worden aange
troffen. Voor militaire toepassingen
Bundel
wordt ook wel een golflengte van ca
25 cm gebruikt, terwijl ook nog instal
laties, die op veel langere golven
werken (ca 1—2 m) worden aange
troffen. Deze laatstgenoemde installa
^Zender ƒ Ontvanger
ties zijn echter meestal overblijfselen
van oorlogsinstallaties, die uit een vrij
vroege periode van de radar dateren. Fig. 6. Met een brede bundel worden
De maximale afstand, waarop een de echo's van op dezelfde afstand
gelegen doelen niet
scheepsradarinstallatie nog een doel dicht bij elkaar
gescheiden.
kan weergeven, hangt in de eerste
plaats af van de hoogte, waarop de
antenne is opgesteld. De zeer korte golven gedragen zich, behoudens
bijzondere omstandigheden, vrijwel als lichtgolven, zodat de te bereiken
afstand in de eerste plaats wordt beperkt door de horizon. Bevindt zich
het doel vrijwel op aardniveau, dan leert een eenvoudige berekening,
dat de te overbruggen afstand gelijk is aan
R = 3,57 y/h km,
waarin h de hoogte van de antenne in m is.
Maar ook in de vrije ruimte is de reikwijdte van de installatie beperkt.
Wordt de afstand tot de installatie te groot, dan zal de teruggekaatste
echo te zwak worden om nog boven de ruis van de ontvanger uit te
komen; de echo is dan niet meer zichtbaar te maken. Om een grote
afstand te kunnen overbruggen moeten we het vermogen van de
zender groot, de ontvanger zo gevoelig mogelijk, de bundeling zo
scherp mogelijk, dus het oppervlak van de antenne zo groot mogelijk
maken. Een klein doel zal minder terugkaatsen dan een doel van
grote afmetingen, waardoor dit laatste over een grotere afstand zicht
baar blijft.
Indien de maximale afstand, waarop een doel zich kan bevinden
om nog duidelijk waarneembare echo's te geven, en die we de dracht
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van de installatie noemen, niet bepaald wordt door de horizon, kun
nen we deze als volgt berekenen. Hierbij nemen we aan, dat de uit
zending in de vrije ruimte geschiedt.
Het vermogen, dat de zender uitzendt, noemen we Wz. Indien dit
vermogen naar alle zijden even sterk wordt uitgezonden, passeert het
op een afstand r een bol met een oppervlak 4 nr2. Per m2 van deze
bol passeert een vermogen

Wz. Daar bij radar steeds een richt-

antenne wordt gebruikt, is in de richting van het sterkste veld het
vermogen een factor g groter. Deze factor, de versterkingsfactor van
de antenne, hangt af van de constructie van de antenne. Het vermogen,
dat een doel op een afstand r treft is per m2 dus

g WV Noemen

we het getroffen oppervlak van het doel O, dan valt hierop een
vermogen

g O Wz. Van dit vermogen wordt slechts een gedeelte

7} teruggekaatst. We noemen i) de reflectiefactor van het doel. Het
totale teruggekaatste vermogen is dus

gr) O Wz. Nemen we

aan, dat deze terugkaatsing in alle richtingen even sterk is, dan
passeert dit vermogen op een afstand r, waar zich de ontvangantenne
bevindt, een bol met een oppervlak 4 n r2. Per m2 van deze bol wordt
dus een vermogen
^ X — -^2 g rj O Wz ontvangen. Het effectieve
oppervlak van de ontvangantenne (zie Deel 4b, hfdst. IV.3) noemen
we A. De ontvangantenne ontvangt dus een vermogen

A

1

x ^nrï x

XgrjO WZf dat aan de ontvanger wordt toegevoerd. Het minimale ver
mogen, dat aan de ingang van de ontvanger nodig is om goede ontvangst
te geven, noemen we W0. Voor goede ontvangst moet dus
—L—AgVOWz>W0
(4 *r2)
zijn. Hieruit volgt, dat de maximale afstand rm, waarop een doel zich
kan bevinden, dat nog een goed waarneembaar beeld op het scherm
geeft, en die de dracht van de installatie wordt genoemd, gegeven is
door
rm

^]/^gAv0.

(I)

2 Vn \ W0B
1
Deze vergelijking wordt wel de radarvergelijking genoemd. Hierin
Wz
wordt
bepaald door de zender en de ontvanger, g A door de
antenne(s) en r\ O door het doel.
We kunnen de eigenschappen van een moderne installatie als volgt
samenvatten.
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Golflengte:
ca 3,2 cm.
Zendvermogen: 7—100 kW.
Impulsduur:
0,1—0,4 ^sec.
Bundelbreedte horizontaal: 1,5—2,5 graad;
Bundelbreedte verticaal:
15—25 graad.
Herhalingsfrequentie: 1500—2500 Hz.
Reikwijdten: o—1, o—3, o—10, o—30 zeemijl (1 zeemijl = 1852 m).
Diameter van het panoramascherm: 18—40 cm.
De gevoeligheid van de installatie is zodanig, dat bv. boeien tot op
een afstand van ca 3 mijl zichtbaar kunnen worden gemaakt, kleine
schepen tot een afstand van ca 8 mijl en grote schepen tot een afstand
van ca 12 mijl. Deze afstanden zijn echter afhankelijk van de toestand
van de zee en de atmosfeer.
Men maakt de bundel in het verticale vlak veel breder dan in het
horizontale vlak om te voorkomen, dat bij een slingerend schip het
doel buiten de bundel zou raken.

.

IL OVERGANGSVERSCHIJNSELEN

In Deel 2, hfdst. III.E zijn reeds enkele overgangsverschijnselen in
eenvoudige ketens besproken. Bij radar spelen deze verschijnselen een
grote rol. Daarom gaan we er hier wat verder op in. Ook de afleiding
van de in Deel 2 gegeven formules zullen we beschouwen, voor zover
deze formules bij ons onderwerp worden toegepast, daar dit voor een
juist inzicht gewenst is. Hierbij zullen we gebruik moeten maken van
hetgeen in Deel 1, hfdst. V is vermeld over de differentiaal- en integraal
rekening.
1. Een weerstand en een condensator in serie
a. Het inschakelen
We beschouwen een weerstand en een condensator in serie, waarop
een spanning V = f (t) werkt (fig. 1). Op welke wijze deze spanning
met de tijd verandert, laten we voorlopig in het
midden (gelijkspanning, wisselspanning, impuls
vormige spanning enz.). Indien de schakelaar S
is gesloten, is op ieder ogenblik de som van de
spanning VR over de weerstand en de span
CT lVc
ning Vq over de condensator gelijk aan de
spanning V van de bron, dus
(1) Fig. 1. Een weerstand
VR-\-VC— v = f(t)
R en een condensator
De stroom door de keten noemen we I (door C in serie aangesloten
op een generator.
R en C vloeit dezelfde stroom). Volgens de
wet van Ohm is Vr = IR. Volgens Deel 2,

4 I*

hfdst. III.A.6, form. (33) is / = C

dvc dus

= -i. Om deze

C
dt
dt
betrekkingen tussen /, VR en Vq in (1) te kunnen substitueren, moeten
we (1) eerst differentiëren:
dVR
dVc
dV
(2)
dt *
dt
dt
dl
dVR
= R-j-. Substitutie in (1) geeft nu
Uit VR = IR volgt
dt
dt

pdl_

±_dV

* dt ^ C~ dt
14
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of, na deling door R,
dl . /
dt
RC

i dV
R dt'

(3)

Deze vergelijking (3) geeft aan, hoe de stroom I met de tijd verandert
indien gegeven is, hoe V van de tijd afhangt. Om de stroom I te
vinden is behalve verg. (3) nog nodig te weten, hoe groot I op één
bepaald ogenblik is. Dit laatste gegeven noemt men de beginvoorwaarde
voor de differentiaalvergelijking (3).
We onderstellen nu, dat de spanning V een gelijkspanning is. Daar
deze spanning niet met de tijd verandert, is ^

~Jf=0' VerS- (3)

gaat dan over in
dl , /
dt + R C ~ °'

(4)

‘

waarvoor in Deel 1 als oplossing is gevonden
I= Ae-‘IRC,....
(5)
waarbij A ieder constant getal kan zijn (e = 2,718 28 ... is het grond
tal van de natuurlijke logarithme). Hoe groot A in ons geval is, volgt
uit de beginvoorwaarde. We onderstellen nu, dat de condensator aan
vankelijk ongeladen was en dat op het ogenblik t — o de schakelaar S
wordt gesloten (d.w.z. we beginnen de tijd te tellen vanaf dat ogen
blik). De spanning over de condensator is op dat ogenblik nul. Deze
spanning verandert, als de condensator lading verkrijgt

M>

Deze lading wordt toegevoerd door de stroom I in de keten. Daar I
steeds een eindige waarde behoudt, zal de lading Q en dus ook de
spanning over de condensator niet plotseling van waarde veranderen.
Onmiddellijk nadat de schakelaar is gesloten, is dus nog Vc = o.
Daar echter steeds Vr -f Vq = V is dus voor t = o:Vj^ = IR = V,
dus I = VjR als t = o. Dit ingevuld in (5) geeft, daar e~° — 1,
V
A,
(6)
R
dus is na het sluiten van de schakelaar, volgens (5) en (6),
/=

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

(7)

Hieruit volgt (fig. 2)
Vr = IR= Ve~tlRC;........

(8)

Vc = V—VR=V(i—e~tlRC).

(9)
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De stroom I begint voor t = o met de waarde V/R; het eerste ogenblik
is het dus, alsof de condensator was kortgesloten. Daarna neemt de
stroom geleidelijk af, des te sneller naarmate het product R C kleiner
is. Voor zeer grote waarden van t
(lange tijd na het sluiten van de
schakelaar) is de stroom zeer klein
en nadert tot nul. De spanning
over de weerstand heeft hetzelfde
verloop, daar deze gelijk is aan de
stroom vermenigvuldigd met de
o
weerstand R. De condensatorspanvn
ning Vq is op ieder ogenblik zo
groot, dat
Vq = V = con
Vr!
stant en begint dus met nul en
nadert voor grote waarden van t
tot de spanning V. De stroom I
zal nooit nul worden, maar is na
Veen tijd t = 4 R C reeds tot on
geveer 0,02 maal de oorspronkelijke
waarde afgenomen, zodat deze
dan in de meeste gevallen wel nul
gesteld kan worden. Evenzo kan op
o
dit tijdstip de condensatorspanning
Vq wel gelijk aan V worden Fig. 2. De spanning VR over de weer
stand en de spanning Vc over de con
gesteld.
We zien, dat de mate, waarin I densator van fig. 1 als functie van de
tijd, als de generator een gelijkspanning
afneemt, afhangt van t/R C. Hoe
V geeft.
kleiner het product R C, des te
sneller neemt I af. Daar t/R C als
exponent voorkomt, is het uit de aard der zaak een onbenoemd getal;
het product R C = r kunnen we dus ook een tijd noemen; het is de
R C-tijd of de relaxatietijd van de schakeling. Na deze tijd, dus als

M

t = T = R C, is I gedaald tot

maal de beginwaarde

(jj** °>368j.

Hierbij moet R worden uitgedrukt in D en C in farad, of R in MD
en C. in [xF\ dan verkrijgt men r in sec. In de radartechniek, waar
gewoonlijk wordt gerekend met /xsec, drukt men R uit in MD en C
in pF; dan wordt r verkregen in ^usec.
6. Het uitschakelen (kortsluiten)
We onderstellen nu, dat in de schakeling volgens fig. 3 de condensator
geladen is met de spanning V0. Wordt de schakelaar S gesloten op
het ogenblik t = o, dan zal er een stroom in de keten vloeien en de
condensator worden ontladen over de weerstand R. Tijdens deze
ontlading is de som der spanningen in de keten nul, dus
(10)
Vc + Vr = 0
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De spanning over de weerstand is even groot als de spanning over
de condensator, doch, de keten rondgaande, hebben Vq en 7^ tegen
gesteld teken. Op dezelfde wijze als onder a. volgt uit (io)
dl . I
(11)
dt+RC
°‘
Dit is dezelfde vergelijking als verg. (4). De oplossing is dus ook nu
/=i4e-^c.
(5)
De constante A vinden we weer uit de begintoestand; op het ogenblik,
dat de schakelaar wordt gesloten, is Vq — V0, dus Vr = — V0.
o
Vr|

Vet
«5 |v.

c-t

iv‘
o

Fig. 3. Het ontladen van
een condensator C over
een weerstand R.

Fig. 4. De spanningen VR en Vq als
functie van de tijd bij de schakeling
van fig. 3.

Daar IR = Vr, is voor t = o: I = — VJR. Voor t = o gaat (5)
over in I = A, dus A = — VJR. Dit gesubstitueerd in (5) geeft
^0

R e

— t/RCt

(12)

De spanning over de weerstand is dus (fig. 4)
VR=IR = — V0e-tlRCi
de spanning over de condensator is

(13)

Vc = — VR= Voe-{lRC.

(14)

2. Schakelingen, bestaande uit een aantal weerstanden
en condensatoren
We beschouwen nu de schakeling volgens fig. 5. In de radartechniek
kpmen dergelijke schakelingen veelvuldig voor. Gewoonlijk is daarbij
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R2 de weerstand van een buis. Het in- en uitschakelen door de schake
laar S is daarbij vervangen door het al of niet geleidend maken van
de buis door middel van de roosterspanning.
We onderstellen, dat tussen de punten A en B een gelijkspanning
V0 werkzaam is (bv. een batterij zonder inwendige weerstand met de
spanning V0), terwijl de schakelaar S geopend is. Na voldoend lange
tijd is de condensatorspanning V0 en is de stroom nul geworden
(zie i.a). Sluiten we nu de schakelaar S, dan vloeit er door R1 een
stroom /„ door C een stroom I2 en door R2 de som dezer stromen,
IY -h h* De richtingen, die we als de positieve aannemen, zijn in fig. 5
door pijlen aangegeven. De optredende stromen en spanningen kunnen
B

^!q

Q

-

v

1

*25 M*

Vo

*£_Lip

J

Fig. 6. Vervangschema voor de
schakeling volgens fig. 5.

Fig. 5. Schakeling, bestaande uit
twee weerstanden en een condensa
tor, aangesloten op een generator.

het eenvoudigst worden berekend door gebruik te maken van de
stelling van Thévenin (zie Deel 2, hfdst. III.C.3). Daarbij vervangen
we de schakeling links van de lijn PQ door een generator met een
e.m.k. gelijk aan de spanning V', die tussen de punten P en Q optreedt,
als de schakeling bij P en Q geopend wordt, en met een inwendige
impedantie Z' gelijk aan de impedantie van het linkergedeelte, die
men meet tussen de punten P en Q. De stromen en spanningen rechts
R2 V0en
van de lijn PQ zijn dan dezelfde. In ons geval is V'
Ri 4" R2
= R’ (d.i. de parallelschakeling van Rx en R2). Om I2
Ri ~b R2
en 7c te berekenen kan de schakeling van fig. 5 dus worden ver
vangen door de schakeling van fig. 6. Voor deze schakeling is
Z'

VC + VR'=V0

R‘.

+

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

(15)

Evenals uit de verg. (1) de verg. (4) volgt, volgt uit (15):
Jo

dt

R'C

°'

(16)
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waarvan de oplossing weer is
I2 = Ae~‘lR' c.

(17)

Om de constante A te bepalen beschouwen we weer (15) in de begin
toestand, onmiddellijk na het sluiten van de schakelaar. Dan is t = o
en /o = A, Vr' = —12 R' = — AR' (het minteken volgt uit de als
positief aangenomen richting van 72), Vq — Vq, dus volgens (15) is
V0-AR’=V0

R*
Ri + R*'

waaruit volgt
(18)

R*
Uit (17) volgt nu
I9=VjLe-t/R'C.'
2
R2

vR' =

-lr’ = -v0

Ri
— t/R'C.i
Ri + R, e

(19)
(20)

terwijl nu uit (15) volgt
Ri
— t/R'C
R. + R,6

vc=v0 ( Ri + 7?2
■

#2

(21)

De condensatorspanning bestaat dus uit een constant gedeelte
R1
R
V2 en een afnemend gedeelte V0 Ri + R**— t/R'C
Vo
Ri + R2
(fig. 7), dat voor t = o de waarde V0

Ri
= V1 heeft en voor
Ri “b Ro

toenemende t tot nul afneemt. Naar behoren blijkt V1 + V2 = V0 te
zijn. We kunnen nu (21) ook aldus schrijven:

VC=V2 + V1e-tlR'c

(21a)

Wordt de schakelaar weer geopend als Vq practisch tot de waarde V2
is afgenomen, dan is de schakeling weer gelijk aan die van fig. 5,
doch met dit verschil, dat op het ogenblik, dat de schakelaar wordt
geopend, en waarop we nu t = o stellen, de condensatorspanning niet
nul is, doch V2. Evenals in het geval, besproken onder i.a. is nu ook
I = Ae~c.

(22)

Doch de begintoestand, die we moeten beschouwen om de waarde van
A te vinden, is hier anders. Voor t — o is Vq + Vr1 = V0, terwijl
Vr1 = IR1 = ARy en Vc = V2, dus V2 + A R3 = V0, waaruit volgt
A=

V0-V2

Ri

dus
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(23)

Ri

Hieruit volgt
VRi = I1R1= (V0 — V2) e— ‘/«I C = Ki e- t/R, C.
^C=^o-7*. = V0 - 7l6- '/** C = Vt + Vl (1 - e-

•• (24)
C ).
(25)

(fig. 8).

Vd

M

vi

vi

v0

V0
V2

v2
0

t

Fig. 7. De spanning van de conden
sator C in de schakeling van fig. 5
na het sluiten van de schakelaar S.

t

Fig. 8. De spanning van de conden
sator C in de schakeling van fig. 5 na
het openen van de schakelaar S. Het
toenemen van de spanning geschiedt
hier langzamer dan het afnemen in fig. 7.

1
V1
j

vo
2

o

ti

*2

t3 —-t

Fig. 9. De spanning van de condensator C in de schakeling
van fig. 5, als de schakelaar S afwisselend wordt gesloten
en geopend. Van t = o tot t=tx en van t = t2 tot t = t3 is
S gesloten; van t = tx tot t = U is S geopend.

Fig. 9 geeft de condensatorspanning Vq als functie van de tijd,
indien de schakelaar S achtereenvolgens wordt gesloten en geopend
en de tussengelegen tijden zo groot zijn, dat de condensatorspanning
telkens practisch de eindwaarde bereikt. Vq varieert daarbij tussen de
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batterijspanning V0 en de spanning V2 = VQ
tussen deze uiterste waarden is V1 = V0

R1 + R2

; het verschil

Ri

r1 + r:

Bij geopende schakelaar is de R C-tijd van de schakeling
C [zie
form. (25)]; bij gesloten schakelaar is de R C-tijd kleiner, nl. R' C [zie
R Ro
form. (21)], waarbij R'
■=r-1 p—, d.i. de parallelschakeling van Ri
R1 1 R 2

en i?2. Het ontladen van de condensator bij gesloten schakelaar ge
schiedt dus sneller dan het laden bij geopende schakelaar.
3. Een weerstand en een zelfinductie in serie
a. Aangesloten op een constante spanning
We beschouwen een weerstand R en een spoel met een coëfficiënt
van zelfinductie L in serie aangesloten op een batterij met een span
ning V0 zonder inwendige weerstand. In
de keten is bovendien een schakelaar S opge
nomen (fig. 10). Sluiten we de schakelaar,
dan vloeit er een stroom I in de keten en
r? v«
is de som van de spanning V# over de weer
“o!
O
stand en de spanning Vl over de spoel gelijk
L§ vL
aan de batterijspanning V0. Daar Vl =
o

T

L=~ en Vr = IR is

s

Fig. 10. Een weerstand en
een spoel in serie aangeslo
ten op een gelijkspanning.

dl
^“~dt—^

(26)

De stroom I kan worden beschouwd als de som van een constante
stroom /j en een variabele stroom I2:
I = Ii + h

(27)

Hieruit volgt
dl
dl,
dt ~ dt'

(28)

Door (27) en (28) te substitueren in (26) vindt men
L^- + Rh + RIt=Vv

(29)

We kunnen aan deze verg. (29) voldoen door twee vergelijkingen op
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te lossen, waarvan de een alleen IL en de ander alleen I2 bevat:
RIy=Vü)
L

(3°)

~r RI2 = o.

(3i)

Uit (30) volgt: 7X = VJR; uit (31) volgt [vergelijk (4) en (5)]: I2 =
= A e (R/L) lt dus
/= VJR+ Ae-WV'. (32)
De constante A bepalen we weer
uit de begintoestand. De stroom
door de keten kan niet plotseling
van waarde veranderen, daar bij
een plotselinge verandering de in
de spoel geïnduceerde spanning
dl
L -gj- zeer groot zou zijn, terwijl
deze spanning steeds kleiner dan
V0 blijft. Terstond na het sluiten
van de schakelaar is dus I = o.
Uit (32) volgt voor t = o:
/
^ 1- A = o, dus
R
^0

A =

p-, zodat

v0
a
—

o

Vo
b

v«l
0

t

o

Fig. 11. a. De spanning over de serieschakeling van de weerstand R en de
spoel L na het sluiten van de schakelaar
S; b. de spanning over de weerstand R;
c. de spanning over de spoel L als
functie van de tijd.

I=

(1 — e (RIL) *). (33)
R
De stroom begint met de waarde
nul en nadert voor grote waarden
van t tot V0/R. In de eindtoestand
is de stroom een gelijkstroom,
dus wordt er geen spanning meer in de spoel geïnduceerd. De spanning
over de weerstand is dan gelijk aan de batterijspanning en de stroom
gelijk aan deze spanning gedeeld door de weerstand, zoals ook uit (33)
volgt. De spanning over de weerstand is
Vr=IR= P0(i_e-(*/£) ');

(34)

de spanning over de spoel is
VL=V0-VR=V0e-^t,

(35)

zoals in fig. 11 aangegeven. De relaxatietijd van. de schakeling, ook
wel de tijdconstante genoemd, die bij de serieschakeling van een
weerstand en een condensator R C was, is bij de serieschakeling van
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een weerstand en een spoel

Is

groot, dan neemt de stroom

slechts langzaam toe en de spanning over de spoel slechts langzaam
af; is ^ klein, dan geschiedt dit snel.
b. Een weerstand en een zelfinductie in serie aangesloten op een even
redig met de tijd toenemende spanning
We beschouwen nu dezelfde schakeling, doch aangesloten op een
spanning V = kt, die evenredig met de tijd toeneemt (fig. 12). Hoe
een dergelijke spanning kan worden verkregen bespreken we later
(hfdst. VI). In plaats van verg. (26) krijgen
we nu
dl
L —f- B / — kU
1
(36)

■? i*

De constante k is nu niet een spanning, maar
een grootheid, die kan worden uitgedrukt in
O
V/sec.
Bij het oplossen van vergelijkingen, waar
Fig. 12. Serieschakeling differentiaalquotiënten in voorkomen (zg.
van een weerstand R en differentiaalvergelijkingen), waarvan we in dit
een spoel L gedurende
enige tijd aangesloten op hoofdstuk enkele voorbeelden hebben ont
een spanning, die evenre moet, staat dikwijls geen andere weg open
dig met de tijd toeneemt. dan een oplossing, waarin een of meer voor
lopig onbekende constanten voorkomen, te
proberen en dan deze constanten zodanig
trachten te bepalen, dat de oplossing inderdaad aan de vergelijking
voldoet. Na voldoende oefening zal het dan in vele gevallen gelukken,
een oplossing te vinden. Er zijn echter een aantal typen differentiaal
vergelijkingen, waarvoor een oplossingsmethode, die zeker tot een
resultaat voert, bekend is. Hiertoe behoort ook verg. (36). De regel,
die hier moet worden toegepast, luidt:
Stel
I=A + Bt + Cent,
(37)
waarin A, B, C en a voorlopig nog onbekende constanten zijn, onaf
hankelijk van t. We substitueren nu (37) in (36). Daarvoor leiden we
uit (37) eerst af
o

VL

1

dl

at

(38)

Substitutie in (36) geeft
BL + *CLecct + AR + BRt + CRe«t = kL

w (39)

Daar voor iedere waarde van t aan (39) moet worden voldaan, moeten
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de termen links en rechts, waarin t op dezelfde wijze voorkomt, aan
elkaar gelijk zijn, dus
B L -f A R = o;
B R t = kt;
(*.CLe«t+CRe«t = o,
of, vereenvoudigd,
B L + A. R = o;
BR = k;
oc CL + C R = o

1

a

(4°)

1

kL
RS

0

VL|

b

KL
R

0

Fig. 13. a. Ix = jj-t; I2 = k-^ (1 — e

(/?/L) l);

I — I\ —'/o = de stroom door de keten van fig. 12;
b. de^spanning over de speel van fig. 12.

Hieruit volgt
L
A = —k-=r;
R2
k
B = -=R '
R
a=
L*

(41)

!
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Dit gesubstitueerd in (37) geeft
/= —

4+}'+Ce-(fl/i)'

(42)

De constante C kunnen we weer bepalen uit de begintoestand: voor
C, of C =

t = o is I = o, dus o = —

tueerd in (42) geeft
I==\t~k^^~e

Dit gesubsti-

{RIL)t)-

(43)

k
We zien, dat de stroom bestaat uit een component — t, die evenredig
met de tijd toeneemt, waarvan een component moet worden afgetrok
ken, die hetzelfde verloop heeft als in het voorgaande geval [verg. (33)]»
zoals infig. 13a aangegeven. Voor grote waarden van t nadert e WIL)1
tot nul en wordt de stroom
/

R

De spanning V'l over de spoel is L

j<2*

dl

(44)

Uit (43) kan men afleiden:

kL (l_r(S/i)i),

*
Voor grote waarden van t volgt uit (45):
kL
....................................
dus is de spanning constant, d.w.z. een gelijkspanning (fig. 13b).

(45)

(46)

III. HET OPWEKKEN VAN IMPULSEN

1. Impulsen, nodig in een radarinstallatie
Jn hoofdstuk I hebben we reeds gezien, dat in een radarinstallatie
gebruik wordt gemaakt van impulsen, o.a. zeer korte impulsen, die
dienen als zendimpulsen, en langere impulsen, waarvan de lengte
overeenkomt met de tijdsduur van de ingestelde reikwijdte van de
installatie. We zullen nu nagaan, hoe deze impulsen kunnen worden
verkregen.
Het centrale orgaan van een radarinstallatie is de synchronisator,
waarvan de impulsen (fig. ia) uitgaan naar de verschillende organen,
teneinde de werking van deze organen op de juiste wijze te coördineren.
Men zou de synchronisator kunnen vergelijken met het zenuwstelsel,
waarvan de prikkels uitgaan, die de werking der spieren veroorzaken.
Uit fig. 4 van hfdst. I blijkt, dat de impulsen van de synchronisator
naar de modulator en naar de tijdbasisschakelingen gaan.
De frequentie van de synchronisator bepaalt de herhalingsfrequentie
van de installatie; deze bedraagt gemiddeld ca 2000 Hz (zie hfdst. I),
zodat de tijd
tussen de impulsen ongeveer 500 //sec bedraagt. De
synchronisatie-impulsen duren maar kort (tussen 0,25 en 2 //sec),
terwijl hun amplitude meestal betrekkelijk klein is (tussen 1 en 25 V).
In de mcdulator worden deze impulsen omgezet in zeer grote impulsen
in tegengestelde richting (zg. „negatieve impulsen", fig. ib), waarvan
de amplitude tussen 5000 en 25 000 V is gelegen, terwijl de tijdsduur
met die van de zendimpuls overeenkomt (tussen 0,1 en 5 //sec). Deze
grote impulsen worden aan de zender toegevoerd, die alleen tijdens
deze impulsen hoogfrequente trillingen uitzendt (fig. ic). De syn
chronisatie-impulsen worden eveneens toegevoerd aan de tijdbasisschakeling. Deze bevat een multivibrator (zie Deel 2, hfdst. VII.11),
die de korte impulsen omzet in positieve en negatieve poortimpulsen
(fig. id! en d2), waarvan de lengte overeenkomt met de tijdsduur van
de ingestelde reikwijdte. Wordt de reikwijdte omgeschakeld, bv. van
3 op 10 zeemijl, dan verandert de duur van deze poortimpuls van
37 tot 124 //sec. Deze verandering is in de fig. id en e gestippeld
aangegeven. [Bij de radar gebruikt men twee soorten zeemijlen, nl. de
nautische mi;l (1852 m), waarmee een tijdsduur van 12,4 //sec overeen
komt, en de radar-mijl, waarvan de lengte 2000 yards is en waarmee
een iets kortere tijdsduur, nl. 12,2 //sec overeenkomt. Dit geeft wel
eens aanleiding tot moeilijkheden en misverstanden.]
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De amplitude van de poortimpulsen ligt tussen 25 en 100 V. Deze
impulsen (soms de positieve, soms de negatieve, soms ook beide)
worden aan een tijdbasisschakeling toegevoerd, die deze rechthoekige
impulsen in een zaagtandvormige stroom omzet (fig. ie). Deze stroom
wordt door de afbuigspoelen van de e.s.b. geleid ten einde een lineaire
tijdbasis te verkrijgen. De duur van de zaagtand komt overeen met
de op de indicator ingestelde reikwijdte, terwijl de maximale waarde,
benodigd voor de volledige afbuiging, afhankelijk van de constructie
en de spanningen van de e.s.b. en van de constructie van de afbuig
spoelen, ligt tussen 0,2 en 1 A.
De negatieve poortimpulsen worden ook aan de calibratie- of ijkschakeling toegevoerd. De bedoeling van deze schakeling is het ver
schaffen van ijkimpulsen (fig. ig), die op een nauwkeurig bepaalde
afstand van elkaar zijn gelegen, zodat hiermede op het panoramascherm
Ai
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b
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Fig. 1. De verschillende stromen en spanningen, die in een radarinstallatie
voorkomen. De meeste zijn impulsvormig.
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nauwkeurig afstanden kunnen worden afgelezen. Is de reikwijdte,
waarop de installatie is ingesteld, bv. 10 mijl, en willen we ijkpunten
hebben op iedere 2 mijl, dan zullen deze impulsen een onderlinge
afstand van 2 X 12,4 = 24,8 //sec moeten hebben. Voeren we deze
ijkimpulsen toe aan het rooster van de e.s.b. en laten we de tijdas
roteren, dan verschijnen er ringen op het beeld, waarvan de onderlinge
afstanden overeenkomen met 2 mijl. Het voordeel van deze meet
methode is, dat ook bij een niet geheel lineaire tijdbasis de tijds- en
daarmee de afstandsverschillen toch door interpolatie voldoende nauw
keurig kunnen worden bepaald.
Daar we bij iedere reikwijdte liefst 5 ijkringen willen hebben, daar
bij meer dan 5 het tellen hinderlijk lang duurt, terwijl bij minder
dan 5 de afleesnauwkeurigheid te klein wordt, zullen we bij het ver
anderen van de reikwijdte ook de calibratieschakeling anders moeten
instellen; de afstand tussen de ijkimpulsen moet veranderen naar
gelang de ingestelde reikwijdte. Alleen op de allerkortste reikwijdte
(V2 en 1 mijl) worden meestal maar 2 of 3 ijkringen toegepast, daar
deze reikwijdten meestal alleen voor directe waarneming tijdens het
binnenlopen in nauwe waters worden gebruikt, terwijl het bouwen
van een ijkschakeling, die deze, bij meer dan 3 ringen nodige, zeer
kort op elkaar volgende ijkimpulsen zou moeten leveren, op practische
moeilijkheden stuit.
Om scherp begrensde ringen te verkrijgen, moeten vooral bij de
kortste reikwijdten de ijkimpulsen zeer kort zijn. De tijdsduur van
deze impulsen ligt meestal tussen 0,1 en 0,3 //sec, terwijl de amplitude
varieert tussen 5 en 50 V.
Een ander belangrijk element is de van de tijd afhankelijke sterkteregeling, afgekort tot t.s.r. (Eng.: swept-gain, sensitivity time control,
s.t.c. of anti-clutter). We zouden de functie hiervan kunnen vergelijken
met de A.S.R. in een ontvanger; alleen hangt hier de regelspanning
niet af van de spanning van de draaggolf van het ontvangen signaal,
maar van de tijd, die verloopt tussen de uitzending en de ontvangst,
m.a.w. van de afstand tot het doel. De regelspanning volgens fig. if,
die een vrijwel exponentieel verloop bezit, voeren we toe aan de m.f.versterker van de ontvanger.
De spanning, die we als echo aan de ontvanger terugkrijgen, hangt
af van de afstand van de ontvanger tot het doel. Bij eenzelfde doel
en een tweemaal zo grote afstand is deze spanning ongeveer viermaal
zo klein. De echo's van dichtbij gelegen doelen kunnen enkele volts
bedragen, terwijl de verafgelegen echo's slechts spanningen van bv.
10 //V geven. Zouden we de gevoeligheid van de ontvanger zo regelen,
dat deze gunstig is voor de dichtbijgelegen doelen, dan zouden veraf
gelegen doelen onvoldoende worden versterkt, om nog op het panoramascherm zichtbaar te worden; zou de gevoeligheid daarentegen zo groot
zijn, dat deze voor de grootste afstanden het gunstigst is, dan zou de
ontvanger door de van de dichtbijgelegen doelen afkomstige signalen
worden overbelast. Om dit te voorkomen, voeren we een negatieve
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impuls van de vorm als in fig. if getekend, toe aan de roosters van
een deel van de m.f.-versterkbuizen. Hierdoor wordt de gevoeligheid
automatisch vergroot bij het toenemen van de afstand.
2. Begrenzers en afkappers
Bij het opwekken van impulsvormige stromen en spanningen gaan
we gewoonlijk uit van een door een oscillator opgewekte periodieke
spanning, waarvan de frequentie de gewenste waarde heeft, of een
geheel veelvoud of een geheel deel er van is. In de meeste gevallen
heeft deze spanning nog niet het gewenste verloop als functie van de
tijd en ook niet de vereiste amplitude. Om dit in orde te brengen

Fig. 2. Een diode als afkapper.

*—arl

Fig. 4. Een diode als afkapper, doch
in omgekeerde richting als in fig. 2.
*--- OJlr

i-±
Fig. 3. Een diode met een gelijk
spanning in serie als afkapper.

Fig. 5. Een diode met een gelijkspan
ning in serie als afkapper, doch in
omgekeerde richting als in fig. 3.

worden begrenzers (Eng.: limiters) en afkappers (Eng.: clippers) ge
bruikt. Een begrenzer is een schakeling, die de amplitude verkleint
tot de gewenste waarde, zonder dat daarbij het doel is, het verloop
als functie van de tijd te veranderen. In de meeste gevallen treedt dit
laatste hierbij wel tevens op, doch is soms een ongewenst gevolg
(evenals bv. bij het begrenzen van het l.f. modulerende signaal bij een
zender). Een afkapper is een schakeling, waardoor het signaal als
functie van de tijd doelbewust wordt vervormd. De amplitude wordt
daarbij in de regel ook kleiner, doch dit is gewoonlijk van onder
geschikt belang. Eerst zullen we enige schakelingen bespreken, die als
afkappers worden gebruikt.
Een dergelijke schakeling in de eenvoudigste gedaante is aangegeven
in fig. 2. Tussen de ingangsklemmen wordt een sinusoïdale spanning
Vi aangelegd. De spanning tussen de uitgangsklemmen noemen we Vu.
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Gedurende de positieve helft van de periode is de diode geleidend,
waardoor de lage diodeweerstand (in de orde van 500 £2) een spanningsdeler vormt met de grote weerstand R; hierdoor zal gedurende deze
tijd de uitgangsspanning zeer klein zijn. Gedurende de negatieve helft
van de periode echter geleidt de diode niet, waardoor de uitgangs
spanning vrijwel gelijk aan de ingangsspanning is.
Geven we de kathode van de diode een positieve voorspanning Va,
dan zal deze buis pas geleidend worden, als de anodespanning deze
voorspanning overschrijdt. We krijgen dan de situatie, zoals deze in
fig. 3 is aangegeven. De negatieve helft van de periode blijft ook nu
ongewijzigd, terwijl van de positieve helft slechts een deel wordt
afgekapt. Zorgen we er voor, dat de amplitude van de wisselspanning

Fig. 6. Twee tegengesteld geschakelde diodes, ieder
met een gelijkspanning in serie, als afkapper. Zowel
de positieve als de negatieve toppen worden afgekapt.
V{ minstens 10 maal zo groot is als de voorspanning Va, dan krijgen
we reeds een zeer behoorlijke rechthoekige impuls tijdens het positieve
deel van de periode.
In fig. 4 is een schakeling getekend, waarbij de aansluitingen van
de diode zijn omgewisseld. Hierbij wordt juist de negatieve helft van
de periode afgekapt. Door het aanbrengen van een negatieve voor
spanning kunnen we het negatieve deel van de periode op een bepaalde
waarde afkappen (fig. 5).
Door een combinatie van beide schakelingen te nemen, kunnen we
een sinusoïdale spanning omvormen in een rechthoekige spanning
(Eng.: square wave). Fig. 6 geeft van deze schakeling een beeld.
Kiezen we de amplitude van de wisselspanning bv. 200 V en de
voorspanningen van de diodes bv. 5 V, dan verkrijgen we op deze
wijze een vrijwel zuiver rechthoekige spanning met een amplitude van
5 V. We dienen hier met het begrip amplitude voorzichtig te zijn,
omdat dit begrip alleen maar zin heeft, als de waarden aan beide
zijden van de nullijn gelijk zijn. Dit is echter alleen het geval bij de
rechthoekige impulsen volgens fig. 6, maar niet meer bij impulsen,
die kort duren t.o.v. de herhalingstijd. Indien men dan van een
amplitude van 5 V spreekt, bedoelt men het verschil in spanning tussen
de rust- en de werktoestand. Volgens dat begrip zou hier de amplitude
gelijk zijn aan 10 V. We zullen daarom maar spreken van de grootte
van de impuls, waaronder we dan verstaan het verschil in spanning
15
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tussen de twee toestanden, waarin de schakeling zich kan bevinden.
Bij de schakeling volgens fig. 6 is deze grootte dan io V.
Bij een veel effectievere methode om een sinusoïdale spanning te
vervormen tot een rechthoekige of een blokvormige wordt gebruik
gemaakt van een buis met meer electroden, zoals een triode of een
penthode. De schakeling hiervoor is in fig. 7 aangegeven.
Vb +300V
|Ra 60KS2
iookn

va

a.

Vz ECC 40

Fig. 7. Een triode als afkapper.
Het rooster van de triode wordt, via de grote weerstand i?g, aan
gesloten aan een sinusoïdale spanning. Zodra de roosterspanning
positief wordt, vloeit er roosterstroom, waarbij de ruimte tussen
rooster en kathode geleidend wordt. De weerstand tussen rooster en
kathode is nu laag en bedraagt ca 1000 JQ. De positieve rooster
spanning blijft nu zeer klein; met de in fig. 7 aangegeven waarden
wordt het rooster ca 1 V positief. De negatieve helft van de periode
wordt nagenoeg ongewijzigd aan het rooster van de buis overgedragen.
Bij het negatief worden van het rooster daalt de anodestroom, waar
door de anodespanning snel stijgt, totdat de negatieve roosterspanning
zo groot is geworden, dat de anodestroom nul is geworden en de
anodespanning Va gelijk is geworden aan de voedingsspanning Vb.
We zien, dat deze wijze van werken afwijkt van die, waarmede wij
in de versterkertechniek vertrouwd zijn. Immers daar werkt de buis
in het vrijwel lineaire deel van de karakteristiek, terwijl dit hier niet
het geval is en juist opzettelijk van de niet-lineaire verschijnselen
profijt wordt getrokken. Voorts zien we, dat in deze schakelingen
roosterstroom optreedt, wat in de versterkertechniek zelden, en dan
alleen bij eindtrappen, toelaatbaar is. Daarom kunnen dergelijke
schakelingen niet aan de hand van vervangschema's worden verklaard
en berekend, daar deze schema’s uitsluitend gelden, indien wordt
gewerkt in het lineaire deel van de buiskarakteristieken.
De anodespanning is Va = Vb — /a #a« Met behulp van deze
betrekking kunnen we de belastingslijn tekenen, d.i. de lijn, die het
verband aangeeft tussen Ia en Va bij een bepaalde weerstand Ra in
de anodeketen (zie Deel 2, hfdst. IV.B.7). Daar Va afneemt evenredig
met de toeneming van /a, is deze belastingslijn in het /a-Va-diagram
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van de buis een rechte lijn (fig. 8). Nemen we eens aan, dat de anodeweerstand Ra = 60 kQ en de voedingsspanning Vb = 300 V (dit zijn
waarden, die veel in de practijk voorkomen), dan zal de belastingslijn
volgens C—D verlopen. Het punt C vinden we door /a = o te nemen,
waarbij dus Va = 300 V wordt, terwijl wij het punt D vinden door
I^a = o te stellen, waardoor we voor Ia de waarde Vb/Ra vinden, welke
mA
15i
ECC40
'Vg =0
- 2V
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'-4V

Vg = + 1V

/

/

/

-8 V

/
/
/
5
0

■4?
1

'-6V

1
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5.3.7

14V

1
1
1
1
1
1
1

ta=60k JI,
16V

100

200

Fig. 8. /a-Va-karakteristieken van de dubbele triode ECC 40.
CD. belastingslijn.
waarde in dit geval gelijk is aan 5 mA. We hebben zodoende twee
punten van de belastingslijn gevonden, zodat we nu de lijn kunnen
trekken. Het punt, waarop de anodespanning zich op deze lijn zal
instellen, hangt nu af van de roosterspanning Vg; bij een bepaalde
waarde van Vg zullen de anodespanning en de anodestroom worden
aangegeven door een punt op de lijn van deze constante Vg, De uit
eindelijke waarde van de anodestroom en -spanning vinden we dus in
het snijpunt van de belastingslijn met de lijn voor Vg. Stel, dat de
roosterspanning in fig. 7 — 2 V bedraagt, dan vinden we uit het
snijpunt met de — 2 V-lijn uit fig. 8 en de belastingslijn voor 60 kD
de anodespanning Va — 108 V en de anodestroom Ia = 3,2 mA.
Hiermede is voldaan aan de voorwaarde, dat Va = Vb — /a -^a
(108 = 300 — 3,2 X 60), waarbij de waarden van Ia in mA en van
Ra in kH zijn uitgedrukt, zodat het resultaat weer in V verschijnt.
De anodespanning
als functie van de tijd kunnen we nu grafisch
punt voor punt uit de karakteristieken van fig. 8 bepalen. Hiertoe
gaan we uit van de grafiek voor-de roosterspanning in fig. 9b, die uit
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de sinusoïde van fig. ga kan worden afgeleid. Bij positieve roosterspanning biedt de rooster-kathoderuimte een weerstand van ca 1000 Q,
zodat de maximale positieve roosterspanning ca i V bedraagt. Uit
gaande van punt i in fig. gb vinden we in fig. 8 voor Vg = o, Va = 50 V.
Vervolgens gaan we naar het punt 2, waarbij de anodespanning daalt
tot ca 20 V. In punt 3 is de situatie weer dezelfde als in punt 1, maar
nu stijgt de anodespanning snel langs de belastingslijn, totdat
Vg = —12 V is geworden, waarbij
de
anodespanning constant 300 V
ioov
blijft bij het verder negatief wor
Vi
den van de roosterspanning, daar
7 a
de buis geen stroom meer door
2
3
laat. Zodra echter de negatieve
roosterspanning weer tot — 12 V
is gestegen, zal de buis weer gaan
IV {o
geleiden (punt 6), waardoor de
12
anodespanning snel daalt, zodat
5
we nu weer in ons uitgangspunt
+300V
(punt 1) zijn aangeland.
In fig. gc is de anodespanning
getekend; we zien, dat er een
+ 50 V
blokvormige spanning is ontstaan
+ 20 V0
met een waarde, die bijna met die
van de voedingsspanning overeen
Fig. 9. De spanningen in de schakeling
van fig. 7 als functie van de tijd. a. de komt (hier 300 — 20 = 280 V).
ingangsspanning; b. de roosterspan Tevens zien we hieruit, dat de
functie van de buis als versterker
ning; c. de anodespanning.
geheel op de achtergrond is ge
raakt en dat de buis als een soort
relais functioneert met twee standen, nl. aan en uit. We zullen der
gelijke toepassingen nog herhaalde malen tegenkomen.
Verder blijkt, dat de anodespanning als functie van de tijd nog maar
in geringe mate afhangt van het verloop van de roosterspanning, mits
deze spanning een voldoend grote amplitude bezit om de buis tot in
het niet-lineaire deel van de karakteristiek te sturen. Zouden we in
fig. 7 de grootte van de aangelegde wisselspanning tot enkele volts
beperken, dan zouden we in de anodespanning wel een min of meer
getrouwe copie van de roosterspanning terugvinden.
3. Het terugbrengen van het niveau van de spanningen op een
bepaalde waarde
In de l.f.-versterkertechniek wordt aan de gelijkspanningscomponent,
waarop de wisselspanning gewoonlijk is gesuperponeerd, in de regel
weinig aandacht geschonken. In een versterker wordt meestal de
gelijkspanningscomponent met behuip van een scheidingscondensator
van de wisselspanningscomponenten gesplitst, waarbij dan alleen de
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wisselspanningscomponent wordt overgedragen. Iedere trap krijgt dan,
meestal met behulp van een kathodeweerstand en een condensator,
een zodanige positieve kathodespanning, dat de instelling van de buis
voor het gegeven doel zo gunstig mogelijk is. De situatie wordt echter
anders, zodra wij met impulsen te doen krijgen. Het gelijkspanningsniveau is dan niet steeds hetzelfde, maar varieert al naar gelang de
verhouding van de impulsduur tot die van de gehele periode. In fig. 10
8
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Fig. 10. Impulsen met verschil
lende duur. De grootte OA is
dezelfde; de gemiddelde waarde
(het gelijkspanningsniveau) OB
is verschillend.

-** Q

Fig. 11. De schakeling van fig. 7, ge
volgd door een condensator C en een
weerstand R. De gemiddelde waarde
van de spanning tussen P en Q is nul.

zijn twee gevallen aangegeven. Het gelijkspanningsniveau is bij de
impulsen volgens fig. 10a gelijk aan de waarde OB, daar de opper
vlakken van de gearceerde gedeelten boven en onder de horizontale
lijn door B gelijk zijn. Maken we de impulsduur veel groter, zoals in
fig. 10b, dan zal ook het gelijkspanningsniveau stijgen en wel tot de
waarde OB, die in dit geval (waarbij de impulsduur de helft is van
de herhalingstijd) gelijk is aan de helft OB van de grootte OA van
de impuls. Na een R C-koppeling, zoals deze in versterkers gebruikelijk
is, is de spanning van de lijn door B nul, zodat in het geval van fig. 10a
het positieve deel van de spanning veel groter is dan het negatieve
deel, terwijl in fig. 10b de positieve en negatieve delen gelijk zijn.
In fig. 11 is dit nog nader aangegeven. Hierbij is achter de schakeling
van fig. 7 een weerstand R en een condensator C geschakeld. We
hebben reeds berekend, dat de anodespanning van de buis in fig. 7
zich beweegt tussen + 20 V aan de onderzijde van de impuls tot
+ 300 V aan de bovenzijde van de impuls. Plaatsen we nu hierachter
een condensator C en een weerstand R, waarvan de tijdconstante R C
veel groter is dan de impulsduur, dan wordt de impulsvorm vrijwel
onvervormd overgedragen op de weerstand R. Daar de gemiddelde
spanning tussen de punten P en Q nu nul is geworden (de condensator
blokkeert de gelijkstroom) beweegt de spanning van P ten opzichte
van Q zich nu tussen — 140 en + 140 V, daar de totale waarde gelijk
is aan 300 — 20 = 280 V. Zouden we nu de impulsduur verkleinen,
dan zou het negatieve deel van de spanning afnemen, het positieve
deel daarentegen toenemen. De werking van een schakeling, die op
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de weerstand R wordt aangesloten, kan daardoor afhankelijk zijn van
de impulsduur, wat ongewenst is. Zouden we daarentegen de onder
zijde van de impuls steeds op dezelfde spanning kunnen houden, dan
waren de grenzen van het negatieve en positieve deel van de impuls
steeds dezelfde, onafhankelijk van de tijdsduur van de impuls. In plaats
van het gelijkspanningsniveau kunnen we dan spreken van het onder
niveau, als we de onderzijde van de impuls vastleggen, of van het
bovenniveau, als we de bovenzijde van de impuls vastleggen. Als
impulsen van verschillende grootte optreden, kan echter slechts één
der beide niveau's worden vastgelegd.
■Vc •

tv:

+200

+ 100

+150

M'

r

Fig. 12. Door in een schakeling volgens fig. n een
diode parallel aan de weerstand R te plaatsen wordt het
onderniveau van de blokvormige spanning vastgelegd.
Om het onderniveau in de schakeling volgens fig. ii vast te leggen
moeten we beschikken over een middel, dat belet, dat de spanning
tot een lagere waarde dan dit niveau kan afnemen, terwijl de afwijkingen
in de positieve richting wel onvervormd moeten worden weergegeven.
Dit kunnen we bereiken, door parallel aan de weerstand R van fig. ii
een diode aan te brengen (fig. 12), die gaat geleiden zodra de spanning
onder het ingestelde niveau komt. Daartoe wordt de kathode van de
diode aan de bovenzijde van R geplaatst. Willen we de onderzijde
van de blokspanning op aardpotentiaal brengen, dan verbinden we de
anode met aarde.
De in fig. 12 aangelegde spanning is een blokspanning met een
waarde van 100 V, waarvan de onderzijde op -f- 100 V, de bovenzijde
op + 200 V is gelegen. We onderstellen, dat het product R C groot
is ten opzichte van de tijd van een periode. Denken we eerst de
verbinding met de diode verbroken; dan is de spanning over de
condensator C practisch constant 150 V, terwijl de spanning aan de
bovenzijde van de weerstand R varieert tussen + 50 V en — 50 V
ten opzichte van aarde, op overeenkomstige wijze als bij de schakeling
van fig. 11 (fig. 13a). Wordt nu op een ogenblik, dat de ingangsspanning -f- 200 V bedraagt, de diode aangesloten, dan is van de
diode de kathode 50 V positief ten opzichte van de anode, zodat deze
buis niet geleidend is en de spanning over de weerstand R niet
beïnvloedt. Als de ingangsspanning daalt tot + 100 V, dan daalt de
spanning in het punt D 100 V, en de spanning in het punt B daalt
eveneens (zie hfdst. II). Als het punt D 50 V is gedaald, wordt de
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diode geleidend, daar dan de spanning tussen kathode en anode nul
is geworden. De diode vertegenwoordigt daarbij een kleine weerstand
(van de orde van 500 £2). De spanning van het punt B zal dan niet
veel verder dalen; door de kleine diodeweerstand wordt de condensator
C snel zover ontladen, tot zijn spanning gelijk geworden is aan de
tussen A en D aangelegde spanning, nl. 100 V. Stijgt nu de ingangsspanning V{ weer tot + 200 V, dan zal deze plotselinge spannings
verandering ook optreden in het punt B, zodat de kathode van de
+ 200

+200

Vi +100

Vi

0

+100
0

+ 150
Vc

Vc

o

0

r.i-n n

+ 50
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0
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Fig. 13. a. De spanningen bij de schakeling volgens fig. n; b. de spanningen
bij de schakeling volgens fig. 12.
diode 100 V positief wordt ten opzichte van de anode, waardoor de
diode dan niet meer geleidend is. Aan de condensator C kan nu
alleen over de grote weerstand R lading worden toegevoerd (de tijd
constante R C is groot) zodat de spanning over C slechts langzaam
toeneemt en de spanning van het punt B evenveel afneemt (fig. 13b).
Wanneer de ingangsspanning opnieuw tot + 100 V daalt, is de
spanning van het punt B nog slechts weinig veranderd, zodat de
spanning tussen A en B varieert tussen o en -j- 100 V (A aan aarde,
B positief), terwijl de condensatorspanning vrijwel constant 100 V
blijft (B negatief ten opzichte van D). De som van de spanning aan
de weerstand en die aan de condensator is steeds gelijk aan de ingangs
spanning; een toename van de condensatorspanning zal een afname
van de uitgangsspanning ten gevolge hebben en omgekeerd.
Er treden twee verschillende R C-tijden op, nl. een lange R C-tijd
voor het laden van de condensator C via de weerstand R en een kleine
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R C-tijd voor het ontladen van de condensator via de diode (fig. 13b).
We zullen dit verschijnsel in het vervolg herhaaldelijk tegenkomen.
Het is niet noodzakelijk, dat de uitgangsspanning aan aarde ligt;
we kunnen de onderzijde ook op een bepaalde positieve of negatieve
spanning brengen. Daartoe leggen de de anode van de diode niet aan
aarde, maar aan een spanning V2, die overeenkomt met de waarde
o

B

p-

,

&

£
V1

VJ

A

Fig. 14. Door een gelijkspanning in serie met de diode
van fig. 12 kan het onderniveau op de gewenste waarde
worden ingesteld (in fig. 15 is de uitgangsspanning V
nauwkeuriger aangegeven).

v» v
vi

o

vc
VV2
o

Vab

Fig. 15. De spanningen bij de schakeling volgens fig. 14.
van de spanning, waarop we de onderzijde van de blokspanning willen
begrenzen. Dit is in fig. 14 getekend. De werking van deze schakeling
komt geheel met die van fig. 12 overeen, behalve, dat de diode eerst
geleidend wordt, als de kathodespanning beneden de voorspanning V2
is gedaald. De condensator C wordt nu geladen tot een waarde, die
gelijk is aan de voorspanning V2t vermeerderd met de voorspanning
Vx aan de ingang (fig. 15). Deze schakeling wordt vaak gebruikt om
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een hierachter volgende versterkbuis een constante negatieve voorspanning V2 te geven, waardoor de instelling van deze buis onafhan
kelijk wordt van de impulsduur.
Om een spanning aan de bovenzijde op een bepaalde waarde te
brengen moeten we de diode zo schakelen, dat wanneer de spanning
in positieve richting een bepaalde waarde overschrijdt, de diode gaat

5§I-ipna
?

vi

1'Q

Fig. 16. Door de diode in de schakeling van fig. 12 in
omgekeerde richting aan te sluiten wordt het bovenniveau
vastgelegd.

ViJ v
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v+v,
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Fig. 17. De spanningen bij de schakeling volgens fig. 16.
geleiden. Hiervoor moeten we de diode in omgekeerde richting aan
sluiten. Dit is in fig. 16 weergegeven. Zodra de ingangsspanning tot
de maximale waarde V + Vx is gestegen, wordt de diode geleidend,
zodat de condensator C tot de topspanning V + V1 wordt geladen
(fig. 17). Daalt nu de ingangsspanning met een bedrag V, dan wordt
deze spanningsdaling via C aan de uitgang doorgegeven. Daardoor
wordt het punt B negatief ten opzichte van het punt A, zodat de diode
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nu niet meer geleidt. De spanning aan de uitgang daalt nu tot de
waarde — V. Daar de condensator toch iets wordt ontladen gedurende
de tijden, dat V{ = Vv zal de positieve impuls aan de ingang de
spanning aan de uitgang iets positief maken; hierdoor wordt de diode
even geleidend, waardoor de condensator C met een kleine tijdconstante
weer snel wordt geladen tot de spanning V + Vv
c

D

B

*—II—r ~r~ *

’tTL-T
v>

?--------------^ *---------n

A

Fig. 18. Door een gelijkspanning in serie met de diode
van fig. 16 kan het bovenniveau op de gewenste waarde
worden ingesteld.

Vi

v
vi

V2l

Fig. 19. De spanningen bij de schakeling volgens fig. 18.
Wensen we de bovenzijde op een bepaalde waarde V2 te begrenzen,
dan leggen we de kathode van de diode niet aan aarde, maar verbinden
deze via de voorspanning V2 (fig. 18). Hierdoor wordt de condensator
niet geladen tot de topwaarde V + Vv maar tot de lagere waarde
V JrV1 — V2 (fig. 19). De bovenzijde van de impuls (in het punt B)
krijgt hierdoor een spanning ten opzichte van het punt A, die gelijk
is aan de voorspanning V2.

IV. OVERDRACHT VAN IMPULSEN
DOOR EEN R C-KOPPELING

Bij een weerstandversterker voor wisselspanningen dient gewoonlijk
een condensator om de gelijkspanningscomponent van de anodespanning van de voorgaande trap verwijderd te houden van het rooster
van de volgende trap. Bij de overdracht van periodieke impulsen van
een deel van een schakeling naar een ander deel is het in vele gevallen
eveneens gewenst of noodzakelijk, de gelijkspanningscomponent niet
mede over te dragen. Ook dan kan een koppelelement worden gebruikt,
bestaande uit een condensator en een weerstand. De vorm van de
overgedragen impuls hangt af van de R Ctijd van het koppelelement. Het product
V •J'cj
van de weerstand R in £2 en de capaciteit
U. i|ti
C in farad (of R in MQ en C in ^F)
2
c
geeft de tijd in sec. De eerste tijd na het
Vi
R
Vr
inschakelen van een dergelijke schakeling
wordt de definitieve toestand nog niet be
reikt, doch treden inschakelverschijnselen Fig. 1. Eenvoudige impuls
op. Na enige tijd is echter practisch een generator. Door de schakelaar
stabiele toestand bereikt, waarin de ver S periodiek om te schakelen
schijnselen weer periodiek zijn geworden, ontstaat tussen de punten 2
en 3 een blokvormige
op dezelfde wijze als bij andere, meer ge
spanning.
bruikelijke wisselstroomketens. In vele
gevallen spelen deze niet-periodieke in
schakelverschijnselen zich zo snel af, dat deze buiten beschouwing
kunnen worden gelaten; er zijn echter gevallen, waarbij er rekening
mee moet worden gehouden.
In fig. i is een eenvoudige impulsgenerator aangegeven, bestaande
uit een batterij, een schakelaar S en een serieschakeling van een weer
stand R en een condensator C. De schakelaar wordt afwisselend in
de standen i en 2 geplaatst; in de stand 1 wordt de condensator C
door de batterij geladen; in de stand 2 wordt C ontladen. Een dergelijke
schakeling wordt bv. gebruikt in een trilleromvormer voor het
opwekken van wisselspanning met een batterij als voedingsbron (zie
Deel 3, hfdst. VI.G). Indien de schakelaar in ieder der beide standen
even lang verblijft, ontstaat een blokspanning V[ tussen de punten
2 en 3, waarvan de grootte gelijk is aan de batterijspanning V\> (fig. 2a).
De spanning over de weerstand R is, terstond nadat de schakelaar in
stand 1 is geplaatst, gelijk aan de batterijspanning Vb en neemt daarna
af (zie hfdst. II). Hoe snel dit afnemen geschiedt, hangt af van de
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R C-tijd van de schakeling. Fig. 2a geeft de spanning Vr over de
weerstand en de spanning Vq over de condensator weer als functie
van de tijd voor het geval, dat de R C-tijd veel kleiner is dan de
impulsduur. De tijd, gedurende welke de schakelaar S in de stand 1
blijft staan, onderstellen we zo groot, dat de condensator vrijwel tot
de batterijspanning wordt geladen, en de stroom, dus ook de span
ning Vr over de weerstand, practisch nul wordt. Wordt nu S om
geschakeld, dan wordt de spanning over de weerstand plotseling gelijk
aan de condensatorspanning. De condensator wordt over de weer
stand ontladen, en weer is de tijd groot genoeg om de stroom tot nul
te laten afnemen, waarbij nu tevens Vq en Vr nul worden. De
schakeling is nu weer in de uitgangstoestand teruggekomen en het
b
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h
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Fig. 2. a. De spanningen bij de schakeling volgens fig. 1, indien de R C-tijd
klein is ten opzichte van een halve periode; b. de spanningen bij de schakeling
volgens fig. 1, indien de R C-tijd ongeveer even groot is als een periode.
beschreven proces zal zich bij iedere nieuwe periode op dezelfde wijze
afspelen. Het is, alsof de schakeling geen „geheugen" heeft; vooraf
gaande perioden beïnvloeden de volgende niet.
Neemt men R en C echter zo groot, dat de R C-tijd groter is dan
de tijd van een periode, dan is de tijd, gedurende welke de schakelaar
S voor het eerst in de stand 1 staat, te klein om te bereiken, dat de
condensator wordt geladen tot de spanning Vb en de stroom en de
spanning over de weerstand tot nul dalen (fig. 2b). Wordt de schakelaar
nu in stand 2 geplaatst, dan zal de spanning over de weerstand gelijk
worden aan de vrij kleine condensatorspanning. Er is echter evenmin
voldoende tijd om nu de condensator geheel te ontladen; wanneer S
weer in stand 1 wordt geplaatst, zijn Vq en 7^ wel kleiner geworden,
doch niet nul. Steeds is V{ = Vr + Vq. De condensatorspanning kan
niet met een sprong veranderen, want dan zou ook de lading met een
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sprong moeten veranderen. Daarvoor zou, althans het eerste ogenblik,
een oneindig grote stroom nodig zijn, doch deze stroom kan niet groter
worden dan Vb/R- Hieruit volgt, dat plotselinge veranderingen in V\
even grote plotselinge veranderingen in Vr veroorzaken, terwijl Vq
continu verandert. We zien uit fig. 2b, dat het verloop van Vr en
Vq iedere volgende periode een weinig anders is dan gedurende de
voorgaande; het is alsof de schakeling een zeker „geheugen" bezit.
Tenslotte stelt zich een zekere „evenwichtstoestand" in. Deze toestand
is gewoonlijk het belangrijkst. We zullen nu nagaan, welke deze eind
toestand is.
Noemen we de R C-tijd van de schakeling R C = r. Nadat de
schakelaar S voor het eerst in de stand 1 staat, is Vr = Vb e
(zie
hfdst. II). Laten we onderstellen, dat S in de stand 2 wordt gezet
als e tl'T = 0,6 (dan is t1 ^ T/2,
dus de tijd, dat de schakelaar in
B 0.625vb
een bepaalde stand verblijft, is Vr
0 0.375Vb
gelijk aan de helft van de R C-tijd
7
Vl
van de schakeling). Op het tijdstip
v2
Vb
tx is Vq = 0,4 Vb en verandert
G
Vr van + 0,6 Vb tot —0,4 Vb.
Gedurende de tijd van tl tot t2
worden Vc en Vr weer met 0,6
vermenigvuldigd, dus op het tijd
stip t2 is Vq = 0,24 Vb en ver
andert Vr van — 0,24 Vb tot
0.625Vb
-f 0,76 Vb- Op het tijdstip t2 is
Vr = 0,6 X 0,76 = 0,456 Vb ge
0,375Vb
0,375 Vb
worden en is Vc=(i— 0,456) Vb=
= 0,544 Vb- Nu wordt
Vr b
weer met Vb verminderd, zodat
dan Vr = (0,456 — 1) Vb = Fig. 3. De eindtoestand bij de scha
= — 0,544 ^b* Zo doorgaande keling volgens fig. 1, voor het geval,
de R C-tijd gelijk is aan tweemaal
vinden we, dat na 17 perioden dat
de tijd, gedurende welke de schakelaar
de grootste waarde van Vr =
S in een bepaalde stand verblijft.
= 0,625 ^b en de kleinste waarde
0,375 Vb is geworden, terwijl Vq
varieert tussen 0,375 Vb en 0,625 Vb. Hiermee is dan practisch
de eindtoestand bereikt (fig. 3). De condensator laat geen gelijkstroom
door, dus de spanning Vr is een zuivere wisselspanning geworden,
d.w.z. bezit geen gelijkspanningscomponent. Dit betekent, dat de
gearceerde oppervlakken in fig. 3a even groot zijn. Daar AC = CG,
KB = DE = FH en BD en EF op dezelfde wijze exponentieel afnemen,
zijn de oppervlakken congruent. Dus AB = CE en CD = FG, terwijl
DE = Vb.
Hieruit volgt: AB + CD = Vb, CD = 0,6 AB, dus 1,6 AB = Vb,
of AB = 0,625 ^b*

V‘l
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Door in deze laatste berekening o,6 te vervangen door de algemene
uitdrukking ë~t!x vindt men:
AB = VR max =

i + e—^r

vb;
(i)

CD = VR min ==

e— tjx

i + ë~~

Vc heeft steeds een zodanige waarde, dat VR -f Vq = Vj. Worden
R en C zo groot genomen, dat R C = r > > fj, dan is e~
ongeveer
i en is dus F-R max ^ Vr min ^ 112 Vb* Dan is de spanning Vq een gelijkspanning, gelijk aan 1/2 Vb (fig. 4). VR heeft dan een blokvormig
O

Vi

I.HHJ

n
F

• Mo
Fig. 4. De spanningen bij de schakeling volgens fig. 1,
indien de R C-tijd groot is ten opzichte van de periode.
verloop. Is daarentegen R C = r << tv dan verlopen VR en Vc
zoals in fig. 2 is aangegeven. In dat geval is e~t^r zeer klein. Uit
(1) volgt dan (fig. 3): AB
Vb en CD ^ o.
Bovenstaande berekeningen gelden alleen voor een blokvormige
spanning, waarbij de impulsduur gelijk is aan de helft van de
herhalingstijd.
Zoals fig. 2b aangeeft, verkrijgen de spanningen Vr en Vc pas
geleidelijk hun definitieve gedaante. In de meeste practische gevallen,
waar de impulsen elkaar steeds regelmatig opvolgen, speelt dit inschakelverschijnsel geen rol, daar de eindtoestand snel wordt bereikt. Bij
schakelingen, die intermitterend werken of waarbij de impulsen in
onregelmatige volgorde worden toegevoerd, moet er wel rekening mee
worden gehouden. In sommige gevallen kunnen ongewenste inschakelverschijnselen effectief worden bestreden door een diode aan de
schakeling toe te voegen (zie bv. hfdst. III, fig. 12). Gedurende de
tijd, dat de diode werkt, is zijn \yeerstand klein en treedt er een kleine
R C-tijd op, waardoor de eindtoestand snel wordt bereikt.
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Differentiator- en integratorschakelingen
Onder een differentiatorschakeling verstaan we een schakeling,
waarbij de krommevorm van de uitgangsspanning de afgeleide naar
de tijd van de krommevorm van de ingangsspanning voorstelt. Onder
een integratorschakeling verstaan we een schakeling, waarbij de kromme
vorm van de uitgangsspanning de integraal van de ingangsspanning
voorstelt. Daar zowel de afgeleide als de integraal van een sinusoïdale
d sin*
spanning weer een sinusoïdaal verloop heeft
dx ~ C0S * ;
d cos x = — sin x; j sin x dx = — cos x; ƒ cos x dx = sinxj spreekt
——
men bij sinusoïdale spanningen meestal niet van differentiator- en
c

*-

Vi

n
R

*-

Fig. 5. Eenvoudige differentiatorschakeling.
integratorschakelingen. Bij een sinusoïdale ingangsspanning, toegevoerd
aan een differentiator- of integratorschakeling, treden alleen een faseverschuiving en een amplitudeverandering op. Bij een niet-sinusoïdale
ingangsspanning is de krommevorm van de uitgangsspanning echter
gewoonlijk sterk afwijkend van die van de ingangsspanning.
Fig. 5 geeft een differentiatorschakeling in de eenvoudigste vorm.
Volgens hfdst. II, verg. (3) geldt voor deze schakeling:
dVi
(2)
dt •
We onderstellen nu, dat R C klein is, zodat de eerste term van verg. (2)
dVi
kan worden verwaarloosd. Dan is dus I = C ^ - en de spanning

RCw+I=c

over de weerstand
dVi
(3)
dt *
Hieruit volgt, dat bij benadering de spanning over de weerstand
evenredig is met de afgeleide van de aangelegde spanning, dus dat
de schakeling werkt als differentiator.
Vr=IR==RC
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Is de ingangsspanning eerst nul en stijgt deze spanning op zeker
ogenblik plotseling tot een waarde V, dan is in alle practische gevallen
toch steeds een zekere, hoewel kleine, tijd nodig voor dit toenemen
van de spanning van nul tot V (fig. 6a). De afgeleide van deze spanning
is voorgesteld in fig. 6b. Hoe sneller V\ stijgt van o tot V, des te groter
Vi

Vi

v

V

o
dVi
dt
O

o

A

b

Fig. 6. a. Een geleidelijk toenemende
spanning; b. deze spanning
gedifferentieerd.

Vr
O

k

b

Fig. 7. a. Een plotseling toenemende
ingangsspanning; b. de daardoor ver
oorzaakte spanning over de weerstand
R in de schakeling volgens fig. 5.

dV\
dVi
is -r- en des te smaller is de kromme, die —j- als functie van t
at
at
voorstelt. Indien V{ inderdaad plotseling van nul tot V zou stijgen,
dV
zou
oneindig worden, doch zou tevens de kromme, die ^
^ als
functie van t voorstelt, „oneindig smal" worden. Zolang V{ constant
is, hetzij Fi = o of Fj = V, is de afgeleide nul; alleen gedurende het
stijgen van nul tot V heeft de afgeleide een van nul verschillende
waarde. In hfdst. II hebben we gezien, dat bij een werkelijk plotselinge
sprong in de spanning V\ de spanning over de weerstand ook plotseling
springt en daarna exponentieel afneemt tot nul (fig. 7). Fig. 6 is dus
wel een benadering van fig. 7; het verschil vindt zijn oorzaak in het
verwaarlozen van de eerste term van verg. (2). Daalt de spanning Vx
plotseling met een bedrag V, dan hebben zowel de uit (3) volgende
benadering als de uit (2) volgende exacte waarde van Vr tegengestelde
richting (fig. 8 en 9). Is nu V\ een blokvormige spanning, zodanig,
dat Vr reeds vrijwel tot nul is gedaald, wanneer V[ van waarde
verandert, verloopt de spanning Vr als functie van de tijd zoals fig. 2a
aangeeft; in dit geval is
R C = r << r/2,
(4)
waarbij T de periode van de blokvormige spanning voorstelt en r de
tijdconstante van de schakeling is. Is niet voldaan aan (4), dan verloopt
Vr zoals fig. 2b aangeeft en werkt de schakeling dus niet als differentiator. De voorwaarde, waaronder de benadering, waarmee (3) uit (2)
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is afgeleid en die boven is aangeduid als „R C klein", toelaatbaar is,
wordt dus nader aangegeven door (4). In dat geval bestaat de uitgangsspanning VR uit impulsen van korte duur, die optreden als de ingangsspanning V( springt van nul tot V of omgekeerd. De impulsen zijn
daarbij afwisselend „positief" en „negatief".
vt

Vi

V

o

o
dVt

dT

b

ï

Fig. 8. a. Een geleidelijk afnemende
spanning; b. deze spanning
gedifferentieerd.

1

0

r

b

Fig. 9. a. Een plotseling afnemende
ingangsspanning; b. de daardoor ver
oorzaakte spanning over de weerstand
R in de schakeling volgens fig. 5.

Is Vi een zaagtandvormige spanning (fig. 5b), dan is gedurende het
toenemen van deze spanning V{ = kt, waaruit volgt:

= k en is

volgens (2): VR = RCk, dus constant. Bij het daarna volgende plot
selinge dalen van V{ tot nul treedt hetzelfde verschijnsel op als in het
vorige geval: VR daalt snel tot de negatieve waarde Vr = —k (t—t) en
nadert daarna exponentieel tot nul. Hoe snel dit naderen tot nul geschiedt,
hangt weer af van de tijdconstante R C = r. Is x zeer klein, dan
verloopt VR weer vrijwel als de afgeleide van V{ en kunnen we weer
van een differentiatorschakeling spreken. Daar de condensator C geen
gelijkstroom doorlaat, is de gelijkspanningscomponent van VR nul en
zijn de beide in fig. 5b gearceerde oppervlakken gelijk. Hoe kleiner
r is, des te kleiner is de afstand BC = k x, dus des te groter is de nega
tieve impuls BD = k {t — r).
Deze schakeling wordt dikwijls toegepast voor het onderdrukken
van de lichtstip in een kathodestraaloscillograaf bij de terugslag. De
zaagtandvormige spanning voor de horizontale afbuiging van de
electronenstraal wordt in dat geval ook toegevoerd aan een differentiator
schakeling volgens fig. 5. De uitgangsspanning VR wordt toegevoerd
aan het rooster. Gedurende de heenslag verkrijgt het rooster een
constante positieve spanning, waardoor de buis oplicht. Gedurende de
terugslag is het rooster negatief, waardoor de electronenstraal wordt
onderdrukt en dus bij de terugslag geen hinderlijk beeld ontstaat.
Nemen we als uitgangsspanning de spanning Vq over de condensator
ï6
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(fig. io), dan kan de schakeling als integrator werken. Daar I = C

dVC
dt ’

dus Vr = IR = R C—p-, en VR+VC = Vi, is
(5)

«c-TT + rc-Ki.
O Vl|

Vc(

b Vi|

Vc|

Fig. io. Eenvoudige integratorschakeling.
Is nu R C = t groot, dan kan in (5) de term Vq worden verwaarloosd,
zodat bij benadering
dVC
(6)
dt
waaruit volgt

vc = lk-Iv'dt-

(7)

Is Vi eerst nul en stijgt deze spanning op zeker ogenblik t = o tot
een waarde V, dan volgt uit (7)
^Vu
Vc = ~RC

(8)

In hfdst. II, form. (9) hebben we voor dit geval de exacte waarde
gevonden:
Vc=V(i—e~tlRC)...................
(9)
Daar ex = i + * + —y + — + • ♦ • vinden we voor (9):
Vc = V\i- (■

t
i2
RC^ i{RCf

ï 1
tz
= V\RC"~ 2 (i? C)2 + 6 (RC)*

6(RC)

»*••
(10)

Indien R C > > tv waarbij tx de grootste waarde van t is, waarvoor we
het verschijnsel beschouwen, kunnen we voor een goede benadering
van (10) volstaan met alleen de eerste term in rekening te brengen;
we verkrijgen dan weer form. (8). Om (6) uit (5) af te leiden hebben
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we R C groot ondersteld. Hiermede is dus bedoeld: R C groot ten
opzichte van de tijd, waarin we het verschijnsel beschouwen. In fig. n
is het verloop van Vq aangegeven; in het interval van t = o tot t = tx
kan de exponentiële kromme als een rechte lijn worden opgevat. Op
deze wijze kan dus, uitgaande van een constante spanning, een span
ning worden verkregen, die evenredig met de tijd toeneemt, zoals bij
een zaagtandvormige spanning het geval is.

v't

Vi

o

o

o

o

vc

vc|
b
0

o

b

o

o tl

Fig. ii. Een ingangsspanning V[ vol
gens a veroorzaakt bij de schakeling
volgens fig. io een condensatorspanning
Vq volgens b.

Fig. 12. Een ingangsspanning V\ vol
gens a, die evenredig met de tijd toe
neemt, veroorzaakt bij de schakeling
volgens fig. io een condensatorspanning Vc volgens b, die verloopt volgens
een parabool.

Nemen we voor V{ een spanning, die evenredig met de tijd toeneemt,
dus is V[ = kt, dan is, onder dezelfde voorwaarden, volgens (7):
Vc

2RC

(11)

Deze spanning verloopt als functie van de tijd volgens een parabool
(fig. 12). Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de correctie van nietlineaire zaagtandvormige spanningen..

V. MULTIVIBRATOREN

1. De drie typen multivibratoren
Onder een multivibrator verstaan we een schakeling, die een
periodieke spanning kan voortbrengen, die als functie van de tijd met
sprongen verandert (in de regel een zg. blokvormige spanning). Een
multivibrator bevat gewoonlijk twee gelijke buizen, die met behulp
van weerstanden en condensatoren zo met elkaar zijn verbonden, dat
er, wat de stromen en de spanningen betreft, twee evenwichtstoestanden
zijn, die zeer snel in elkaar kunnen overgaan. Ieder dezer evenwichts
toestanden kan stabiel of labiel zijn. In verband hiermee kunnen we
drie soorten multivibratoren onderscheiden.
Bij sommige schakelingen zijn beide toestanden labiel; de ene
toestand gaat na enige tijd vanzelf in de andere over, zodat er spontaan
oscilleren optreedt met niet-sinusoïdale stromen en spanningen. Men
noemt deze a-stabiele multivibratoren. Een voorbeeld hiervan is de
multivibrator van Abraham en Bloch (zie Deel 2, hfdst. VII. 11 en
Deel 7a, hfdst. II.F.3.e).
Bij andere schakelingen is een der beide toestanden stabiel, de
andere labiel. Zonder uitwendige oorzaak blijft de stabiele toestand
bestaan. Wordt een daartoe geschikte uitwendige spanning aangelegd,
gewoonlijk een impuls, „trigger"- of startimpuls genoemd, dan gaat
de stabiele toestand in de andere over. Deze laatste is echter labiel;
na enige tijd keert de eerste toestand vanzelf terug. Dergelijke scha
kelingen heten mono-stabiele multivibratoren.
Bij het derde type multivibratoren zijn beide toestanden stabiel.
Door een daartoe geschikt uitwendig signaal, wederom gewoonlijk een
startimpuls, gaat de ene toestand in de andere over, totdat een
nieuwe impuls de schakeling weer in de eerste toestand brengt. Deze
schakelingen worden bi-stabiele multivibratoren genoemd. De „trigger" schakeling van Eccles en Jordan (zie Deel 2, hfdst. VII. 11) is hiervan
een voorbeeld.
Het is vaak moeilijk, aan de hand van de schakeling uit te maken,
met welk der drie typen multivibratoren we te maken hebben, daar
eenzelfde schakeling door het wijzigen van de voedingsspanningen
soms van het ene type in een ander type kan overgaan.
We zullen nu de drie typen afzonderlijk nader beschouwen.
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2. A-stabiele multivibratoren
R2

C2
Van de multivibrator van Abra
II B2
ham en Bloch, een veel gebruikte
schakeling van het a-stabiele type,
Vb
is de werking reeds beschreven in
Deel 2, hfdst. VII.11. Wegens het
R4
grote belang van deze schakeling
bij radar (en ook bij televisie, zie
Deel 6a, hfdst. VI) gaan we er
Fig. 1.
hier wat nader op in.
In fig. 1 is de schakeling aan Multivibrator van Abraham en Bloch.
Als voorbeeld:
= i?2 = 50000 Cl;
gegeven. We onderstellen, dat de
#3 = R\ = 0,5 MO.;
beide trioden BL en B2, waarvan Cjl = C2 = 1000 pF; Vb = 300 V.
fig. 2 de /a-Va-karakteristieken
geeft, gelijk zijn. Verder nemen
we als voorbeeld de voedingsspanning Vb = 300 V, R1 = R2 = 50000 D,
R3 = R<i = 0,5 MD en Cx = C2 = 1000 pF. We zien uit de belastingslijn (zie Deel 2, hfdst. IV.B.7) voor Ra = 50 000 D (de lijn CF in
fig. 2), dat anodestroom begint te vloeien bij een roosterspanning van
— 12 V, en dat bij o V roosterspanning de anodestroom 4,8 mA bedraagt,
waarbij de anodespanning is afgenomen tot 60 V.
We gaan nu de werking van de schakeling van fig. 1 na; daarbij
zal blijken, dat de stromen en spanningen verlopen zoals fig. 3 aangeeft.
We beginnen bij de toestand, waarin de buis Bl nog juist geen stroom
voert, terwijl door de buis B2 nog wel anodestroom vloeit (juist vóór
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Fig. 2. /a-Va-karakteristieken van een triode met enkele belastingslijnen.
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Fig. 3. De stromen en spanningen in de schakeling
volgens fig. 1 als functie van de tijd.
door de buis Bj een kleine anodestroom begint te vloeien. Hierdoor
neemt Vai af. Deze spanningsdaling wordt door de condensator Cj
terstond overgebracht naar het rooster van de buis B2 (zie hfdst. IV).
Hierdoor neemt /a2 af en neemt 7a2 toe. Deze spanningsverhoging
wordt door de condensator C2 onmiddellijk overgebracht naar het
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rooster van de buis Bj, waardoor 7ai verder toeneemt, Vai verder daalt,
Vg2 ook verder daalt, /a2 verder afneemt, enz., zodat door een eerste
kleine toename van 7ai deze stroom snel verder stijgt en 7a2 daalt.
Dit proces gaat door tot 7a2 nul is geworden en dus niet verder kan
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Fig. 4. Een gedeelte der schakeling
volgens fig. 1.

P

Fig. 5. Schakeling, die wordt
verkregen door op het netwerk
van fig. 4 de stelling van Thévenin toe te passen. De stromen
en spanningen in het gedeelte
rechts van de lijn PQ zijn in
fig. 4 en fig. 5 gelijk.

dalen. Op dat ogenblik is volgens fig. 2 7a2 = o, Vg2 = — 12 V,
Va2 = 300 y. Va2 is hierbij dus met 300 — 60 = 240 V toegenomen.
Deze spanningsverandering is echter niet geheel aan het rooster van
de buis Bj overgedragen. Toen Va2 met 12 V was gestegen, was Vgl
nul geworden. Van dat ogenblik af vloeide er in de buis Bx roosterstroom, waardoor de ruimte tussen rooster en kathode een te ver
waarlozen weerstand vormde (ongeveer 1000 £2), zodat bij het verder
stijgen van Va2 de spanning Vgl slechts zeer weinig positief werd.
Het verder dalen van Va2 veroorzaakt nu een verandering in de
spanning Vq2 van de condensator C2. Als Vgl = o V is volgens fig. 2
7ai = 4,8 mA en Vai = 60 V. Vai is nu 300 — 60 = 240 V gedaald.
Deze spanningsverandering wordt vrijwel geheel overgebracht op het
rooster van de buis B2, daar niets belet, dat Vg2 in sterke mate negatief
wordt. Als dus 7ai is gestegen tot 4,8 mA, is Vai = 60 V, Vgl ^oV,
7a2 = o mA en Vg2 & — 240 V (zie fig. 3, onmiddellijk na het tijd
stip t = fj,
De toestand, die nu is ingetreden, blijft echter niet bestaan; zij is
labiel. De plotselinge verandering in Vai met een bedrag van 240 V
veroorzaakt een stroom door de condensator Cj en de weerstand 7?4.
Om deze stroom te berekenen beschouwen we fig. 4, waar een gedeelte
van de schakeling van fig. 1 is weergegeven. De inwendige weerstand
van de voedingsbron, waarvan de spanning Vb bedraagt, onderstellen
we nul. Door de buis Bt vloeit een stroom van 4,8 mA bij een spanning
van 60 V tussen anode en kathode. De buis kan dus worden beschouwd
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60
= 12 500 Q. We denken de
4,8 X io-3
schakeling volgens de lijn PQ in twee delen verdeeld en passen de
stelling van Thévenin toe (zie Deel 2, hfdst. III.C.3). De schakeling
van fig. 4 kan worden vervangen door die van fig. 5, waarbij de stromen
en spanningen in het gedeelte rechts van de lijn PQ in beide gevallen
Ri Rb
dezelfde zijn. De totale weerstand van het circuit is R0 =
Ri + -^b
+
= 510 000 D. Op de schakeling werkt een spanningssprong van
Clf waarbij
— 240 V. De stroom is (zie hfdst. Il.i.a) I = I0e
r____ 240
— 0,47 mA en Z?0 Cx = 510 //sec. De spanning over
•*0 —
510
de weerstand R4 is Vg2 = IR4 = — 235 e
Cl V. Vg2 wordt dus
plotseling — 235 V. (Dat deze spanning niet geheel — 240 V wordt,
vindt zijn oorzaak in de weerstanden R1 en Rt>, die zich in het circuit
bevinden.) Deze spanning neemt exponentieel af. Dit gaat door tot
Vg2 = — 12 V is geworden. De tijd, die hiervoor nodig is, noemen we
ta. Dan is Vg2 = •—235 e t&^°
= — 12, of e ta^° Cl = 0,051,
waaruit volgt ta = 1520 //sec.
De spanning Vq\ van de condensator Cl was ten tijde t = tx 300 V
en neemt in de tijd ta = 1520 //sec af tot 60 + 12 = 72 V. Dit blijkt
ook als volgt (zie hfdst. IV). De spanningssprong van — 240 V geeft een
verandering in de condensatorspanning van — 240 (1 — e ta^° ) =
= — 240 (1 — 0,051) = — 228 V, zodat de spanning 300 — 228 =
= 72 V wordt.
We hebben in het bovenstaande aangenomen, dat Vai en Va2 ten
tijde t = tl plotseling veranderen. Voor Vai is dit wel ten naaste bij
het geval, doch de verandering van Va2 vraagt toch enige tijd (fig. 3).
Ook deze tijd willen we nu berekenen. De veranderingen van Iai,
Vai, Vg2 en Ia2 ten tijde t = t1 geschieden vrijwel plotseling, daar
hiervoor Vgl slechts 12 V behoeft te stijgen, hetgeen wordt veroorzaakt
door een stijging van Va2 met 12 V (d.i. van 60 V tot 72 V). Is dit
geschied, dan is, daar in de buis Bx roosterstroom vloeit, de weerstand
Rb' tussen rooster en kathode van deze buis klein (ca 1000 D), zodat
de weerstand R3 vrijwel is kortgesloten. De spanning Vc> van de con
densator C2 was vóór t = tl 72 V (het rechter bekleedsel op -f 60 V,
het linker op —12 V). Na het ogenblik t = t1 zal Vq2 uiteindelijk een
spanning van 300 V bereiken (het rechter bekleedsel op + 300 V,
het linker op o V). Er werkt dus in de keten, gevormd door de voedings
bron, i?2, C2 en Rb', een spanningssprong van 300 — 72 = 228 V (fig. 6).
= __ ^__ e- icl(R, + Rb') C. =
De stroom in deze keten is dus I0'
R* + Rb'
= 4,43 e tc^1 x I0_° mA. De anodespanning van de buis B2 is
300 —10' Ro = 300 — 222 e~~ tc^z x I0"~° V. Deze spanning begint dus

als een weerstand /?£> =
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met 300 — 222 = 78 V en neemt exponentieel toe tot 300 V. De tijd
constante van dit circuit (51 ^sec) is veel kleiner dan die van het
circuit van fig. 4 (510 ^sec). Hoewel Va2 dus niet plotseling 300 V
wordt, neemt deze spanning toch veel sneller toe dan Vg2.
We hebben aangenomen, dat de weerstand tussen rooster en kathode
van de buis Bx Rb' = 1000 D werd. De spanning Vgl is dan na het
ogenblik t = tri I0' Rb' = 4,43 e t^1 x IO~° V. Vgl wordt dus plot
seling -f- 4,43 V en daalt daarna snel tot nul.

C2

II
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B2
Vb

r.l qR3
Rb'.'r r1

4_1_

I

Fig. 6. Een gedeelte der schakeling
volgens fig. 1.

Fig. 7. De anodespanningen Vai en
Vaz bij de schakeling van fig. 1, doch
i?,, = 0,1 MH in plaats van 0,5 MD.

Ten tijde t = t2 bevindt de buis Bx zich in dezelfde toestand als
de buis B2 ten tijde t = tx en omgekeerd. Hetzelfde proces speelt zich
nu af tussen t = t2 en t = t3, doch met verwisseling van de buizen
Bj en Bo (fig. 3), waarna een volledige periode is doorlopen. In
ons voorbeeld is de tijd van een periode 2 X 1520 sec = 3040 sec;
de frequentie is dus V3040 X io-6
329 Hz.
In het besproken voorbeeld was de schakeling symmetrisch: de
buizen B1 en B2 waren gelijk, Rl = R2, R3 — R4 en Cj = C2. Bij een
niet-symmetrische schakeling zijn in het algemeen de beide delen van
een volledige periode ongelijk van duur. Zou bv. R± = 0,1 MD zijn
in plaats van 0,5 MD, dan zou de tijd ta voor het eerste gedeelte
belangrijk korter worden. De anodespanningen zouden dan als functie
van de tijd verlopen, zoals fig. 7 aangeeft. Voor verschillende toe
passingen is dit gewenst.
Zoals we hebben gezien in fig. 3 verlopen de anodespanningen
Vai en Va2 niet geheel rechthoekig. Een scherp stijgen van de anodespanning wordt verkregen door de weerstanden R1 en R2 in de anodeketen klein te nemen, daar de snelheid, waarmee de anodespanningen
toenemen, wordt bepaald door de R C-tijden Rx C2 en R2 Cx. Deze
tijden bekorten door Cx en C2 te verkleinen is niet toelaatbaar, daar
de frequentie in hoofdzaak wordt bepaald door de R C-tijden R3 C2
en R4 Cv mits Rx « R4 en R2 « R3. Doch, zoals we hebben
gezien, spelen ook de karakteristieken der buizen een rol, zowel met
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betrekking tot het scherpe stijgen van de anodespanningen als met
betrekking tot de frequentie.
De door de multivibrator geleverde impulsvormige anodespanningen
kunnen we gebruiken als poortimpulsen voor een radarinstallatie. Voor
een frequentie van 2000 Hz moet de duur van een volledige periode
V2000 sec.= 500 /wsec zijn. Wensen we de radarinstallatie in te stellen
op 10 mijl, dan moet de multivibrator onsymmetrisch zijn, zodat de
korte impuls 10 X 12,4 = 124 /isec duurt. Voor de lange impuls blijft
dan 376 //sec over.
Om snel de impulsduur bij benadering te bepalen is het niet nodig,
bovenstaande berekening volledig uit te voeren. De negatieve roosterspanning bij het begin der pe
riode (in fig. 3: Vgl voor t = t2
of Vg2 voor t = tx) is bij bena
dering gelijk aan de sprong in de
R4
5r3
anodespanning. Bij het besproken
Vb voorbeeld is dit 240 V, terwijl de
nauwkeurige berekening 235 V
gaf. We berekenen nu de tijd, die
nodig is om deze spanning zo\er
te laten afnemen, dat juist weer
anodestroom begint te vloeien
Fig. 8. Multivibrator, waarbij de roos- (in het voorbeeld — 12 V). We
terweerstanden
en
met de posi vinden dan bv.
tieve pool van de voedingsbron zijn
verbonden. #1 = Ro — 5° 000 Ó; Vg] — - 240 6 Wo ^2 — __ 12,
R3 — JR\ — 1 MCI; Cl = Co = 1000 pF.
waaruit volgt: ta/R0 C2 = 3,00.
Daar R0 C2 = 510 ^asec is
=
= 1530 /isec, terwijl de nauwkeurige berekening 1520 fxsec opleverde.
De anodeweerstanden mogen niet te klein worden genomen, daar
anders de variaties van de anodespanning te klein worden en er boven
dien gevaar optreedt voor overbelasting der buizen. Anderzijds mogen
deze weerstanden ook niet te groot worden genomen, daar dan de
vorm van de impulsen ongunstiger wordt (te langzaam toenemen van
de anodespanningen).
Het voornaamste bezwaar van de schakeling volgens fig. 1 is, dat
de impulsduur niet zeer stabiel is. Het „omklappen’' (het begin van
de impuls bij de ene en hit einde van de impuls bij de andere anode
spanning) wordt bepaald door het ogenblik, waarop de negatieve
roosterspanning het „afknijppunt” (— 12 V) bereikt. Uit fig. 3 blijkt,
dat de kromme, die Vg voorstelt, op dat ogenblik een geringe helling
bezit; het snijpunt mit de horizontale lijn voor Vg = — 12 V is dus
niet scherp. Kleine wijzigingen in de voedingsspanningen of in de
eigenschappen der buizen kunnen reeds vrij grote veranderingen in de
impulsduur veroorzaken. Verbetering in dit opzicht kan worden ver
kregen door de rooster weerstanden R3 en R4 niet met de negatieve,
doch met de positieve pool van de voedingsbron te verbinden (fig. 8).
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Deze weerstanden moeten groot zijn om te voorkomen, dat een te
grote roosterstroom optreedt, waardoor de buizen overbelast zouden
kunnen worden.
De werking van deze schakeling vertoont grote overeenkomst met
die van fig. 1. Ten tijde t = tx (fig. 9) is de spanning van de condensator
C\ weer 300 V. Doch nadat Jai 4,8 mA en /a2 o mA zijn geworden,
is Vai gedaald tot 60 V, terwijl het rooster van de buis B2 nu niet
meer met de negatieve pool, doch via de weerstand i?., met de positieve
pool van de voedingsspanning Vb is verbonden. De rechterzijde van
Cx is nu dus verbonden met een spanning, die 300 V hoger en de
linkerzijde met een spanning, die 240 V lager is dan eerst. Er treedt
+ 300 V —
4.43 V —• 0 —k,
-12V—

V<J,|

-235 V —
tl

l3

Fig. 9. De roosterspanning van de buis B, in de
schakeling volgens fig. 8 als functie van de tijd.
in het circuit, gevormd door C„ i?., en Rv dus een spanningssprong
van 540 V op. De stroom in dit circuit begint nu dus met
540
A 0,54 mA en verloopt als functie van de tijd als
h=
I,OI X IO6

I0 = 0,54 e
4- fti) Q mA. £)e roosterspanning van de buis B2 is
Vg2 = 300 —10 R4 = 300 — 540 e *1^ +
Cl. Zodra Vg2 = —12 V
is geworden, vindt omklappen plaats. Dit geschiedt dus, als 300 -f
— 540 e */I0_3 = — 12, dus e (/IO~3 = -51?. = 0,578, waaruit volgt:
540
t = 550 jusec. Het verschil tussen fig. 9 en fig. 3 bestaat hierin, dat de
roosterspanning niet asymptotisch nadert tot de lijn Vg = o V, maar
tot de lijn Vg = 300 V en dus de lijn Vg = —12 V onder een grotere
hoek snijdt, waardoor dit snijpunt veel minder varieert bij verandering
van de voedingsspanningen of de eigenschappen der buizen. Voor een
zelfde impulsduur moeten nu Cx R4 en C2 R3 groter zijn.
3. Mono-stabiele multivibratoren
Bij de mono-stabiele multivibratoren, waar de ene toestand stabiel,
doch de andere labiel is, moet enige onsymmetrie in de schakeling
aanwezig zijn. Een dergelijke schakeling is aangegeven in fig. 10. Het
verschil met de schakeling van fig. 8 bestaat hierin, dat de weerstand
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i?3 is verbonden met een negatieve spanning Vg0 van bv. — ioo V
ten opzichte van de kathode. In de rusttoestand is 7ai = o, Vai = 300 V,
Vgj = — 100 V, Vg2 = o V, 7a2 = 4,8 mA, Va2 = 60 V. Indien geen
uitwendige spanning wordt aangelegd, blijft deze toestand bestaan,
daar wegens de grote negatieve
spanning Vg0 in de buis B, geen
anodestroom kan vloeien. Voeren
Ri
r2
we echter aan het rooster van de
Cl
buis Bx een positieve spanningsII
Bi
B2
® impuls toe van zodanige grootte,
Vb dat Vgi boven — 12 V komt, dan
C2
treden weer dezelfde verschijnse
b
len op als bij de schakeling van
fig. 8 (fig. n). 7ai bereikt de
-ioc>
waarde 4,8 mA, Vai daalt tot 60 V,
Fig. 10. Mono-stabiele multivibrator. Vgl wordt o V, Ia2 wordt o mA,
Va2 stijgt tot 300 V, Vg2 daalt tot
Ri = Rz = 50 000 n,
jR3 = R.t = 1 MQ, Ci — Co = 1000 pF. — 240 V en stijgt daarna weer tot
— 12 V. Heeft Vg2 deze waarde
bereikt, dan vloeit door de buis B2
weer anodestroom, die snel stijgt tot 4,8 mA, Va2 daalt weer tot 60 V, Vgl
daalt, waardoor 7ai weer tot nul afneemt. Doch zodra Vgl negatief wordt,
vloeit er in de buis Bx geen roosterstroom meer, zodat Vgl weer — 100 V
wordt. Deze toestand van de schakeling blijft nu bestaan, daar het
rooster van Bj met de negatieve spanning van — 100 V is verbonden,
en niet, zoals in de schakeling van fig. 8, met de kathode. Wanneer
aan het rooster een nieuwe impuls wordt toegevoerd, herhaalt het
proces zich. Hiervoor is echter nodig, dat de stabiele evenwichtstoestand
weer bereikt is vóór de nieuwe impuls wordt toegevoerd en de impuls
zo groot is, dat Vgl door de impuls boven — 12 V komt. De duur van
het proces tussen t1 en t2 is weer, evenals bij de schakeling volgens
fig. 8, 0,55 R4 Cx. Door dus R4 en/of Cj te variëren kan Va2 dienen als
poortimpuls voor een radarinstallatie en op de gewenste reikwijdte
worden ingesteld.
Aan de schakeling volgens fig. 10 zijn enkele bezwaren verbonden.
Daar het rooster van de buis Bx via de weerstand R3 aan een negatieve
spanning van — 100 V is verbonden en niet, zoals in fig. 8, met de
kathode, zal Vgl gedurende de tijd van t1 tot t2 dalen. De spanning
Vgl mag echter gedurende deze tijd niet zover dalen, dat deze spanning
beneden de aflmijpspanning van —12 V komt. Als deze spanning
lager zou worden, zou 7ai voortijdig tot nul dalen en de poortimpuls
te vroeg worden beëindigd, in plaats van dat dit einde wordt veroorzaakt
doordat Vg2 boven de spanning — 12 V stijgt. Het dalen van Vgl is
bovendien ongewenst, omdat daardoor 7ai afneemt en dus Vai stijgt,
waardoor deze spanning meer van de gewenste rechthoekige vorm
afwijkt.
Deze te snelle daling van Vgl kan worden voorkomen, door de
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condensator C2 te vergroten. Doch dit geeft weer een nieuwe moeilijk
heid. Ten tijde t = U daalt VZ2 plotseling; deze spanningsdaling
wordt door de condensator C2 overgebracht op het rooster van de buis
Bj. Deze negatieve spanning Vgl moet ten tijde t = t3t wanneer een
Vi

4,8 mA—*•

0
300 V
Val

I

60 V—
0

v9il - 100 V —

V

-240 V—♦
4,8 mA

0
300 V—►
Vaa|
60 V
o

o

vgzj

-12 V —

- 240 V—*

t
tl

t2

t3

Fig. 11. De stromen en spanningen in de scha
keling volgens fig. 10 als functie van de tijd.
nieuwe uitwendige impuls wordt toegevoerd, zover zijn afgenomen,
dat deze nieuwe impuls oorzaak is, dat de buis Bx weer anodestroom
voert. Is echter C2 groot, dan is Vgl op dat ogenblik nog niet voldoende
afgenomen om te zorgen, dat de uitwendige impuls inderdaad een
nieuwe periode kan inleiden [de snelheid, waarmee Vgl verandert,
wordt bepaald door de tijd (i?2 + R3) C2]. Een te grote waarde van C2
geeft een te lange „herstelperiode” (d.i. de tijd van U tot t3).
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Een te snelle daling van Vgl gedurende de tijd van tx tot U wordt
daarom op andere wijze voorkomen, nl. door een weerstand R5 parallel
aan de condensator C2 te schakelen (fig. 12). Indien op de ogenblikken
h en *3 de spanning V^2 is gestegen en ten gevolge van deze spanningsstijging Vgj nul is geworden, blijft
deze spanning nul. Indien er geen
roosterstroom in de buis Bl zou
optreden, zou het rooster van deze
buis ten slotte een spanning van
( — ICO -f

Jl

*3

^2

X 400

^3 + R5

volt aannemen. Daar bij positieve
roosterspanning de weerstand tus
sen kathode en rooster zeer klein
-100V
Fig. 12. Multivibrator volgens fig. 10, wordt, kan Vgl evenwel niet noe
waaraan een weerstand Rs is toegevoegd menswaard boven nul volt stijgen,
o van t1 tot t2 en ge-,
ter verbetering van de impulsvorm. zodat Vgl
durende deze tijd 7a constant blijft,
terwijl het einde van de poortimpuls (het tijdstip t2) naar behoren wordt bepaald door de ver
andering van Vg2 en niet door die van Vgl. Hierbij kan C2 zo klein
blijven, dat — Vgx op het ogenblik t = t3 voldoende is afgenomen
om door de nieuwe uitwendig toegevoerde impuls de nieuwe periode
te laten beginnen.
R31

R1

II
Bi

JL

57

R2'

ci
C2

cJü
R5

B2

Vb

-100V

Fig. 13. Multivibrator volgens fig. 12, waaraan een diode B3
is toegevoegd ter verbetering van de impulsvorm.
Door het aanbrengen van de weerstand Rs is de condensator C2
strikt genomen overbodig geworden, daar de eerste, plotselinge stijging
van VZ2 op de tijdstippen t = tx en t = t3 nu door de weerstand R5
aan het rooster van de buis Bx wordt medegedeeld. Doch behalve de
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in de figuur aangegeven schakelelementen zijn er buis- en bedradingscapaciteiten aanwezig. Tussen rooster en kathode van de buis
is
daardoor een capaciteit van bv. 20 pF aanwezig. Voor een plotselinge
spanningsverandering tussen rooster en kathode zou dus de spanning,
en daarmee de lading van deze ca
paciteit Cgk ook plotseling moeten
veranderen. De snelheid, waarmee
R5
dit geschiedt, hangt af van het pro
n_rb
duct (R2 -f- R5) Cgk, indien C2
II
niet aanwezig was. 7ai en Vai zou- n
C2
R4
den d a door ook slechts gelei- 0~* jdelijk veranderen. Is echter C2
II
aanwezig en is C2 >> Cag, dan
Cl
hangt de snelheid, waarmee Vgl,
/ai en Vai veranderen, af van het -100V
veel kleinere product R, Cgk en Fig. ,4. Multivibrator volgens fig. ra,
is het front van de verkregen waarbij de weerstand i?4 is verbonden
impulsen veel steiler. Het is pracniet de anode van de buis Bx.
tisch voldoende als C2 = 100 pF.
De spanning Vgl kan na het
ogen* lik t = t2 sneller tot de waarde Vg0 = — 100 V terugkeren door
een d.ode B3 aan te brengen parallel aan de weerstand R3 (fig. 13). Op
het ogenblik t = t2 daalt Vgl beneden VgQ, zodat de diode geleidend
wordt en een zeer kleine weerstand vormt. Het terugkeren van Vgl
tot de waarde Vg0 geschiedt nu veel sneller.
In plaats van door een positieve impuls aan het rooster van de buis
Bj toe te voeren kan de schakeling ook in werking worden gesteld
door een negatieve impuls aan de anode van deze buis toe te voeren.
De condensator C1 brengt deze impuls over op het rooster van de
buis Bo. Indien de uitwendig aan de anode van de buis Bx toegevoerde
impuls klein is, wordt deze door de buis B2 versterkt en vervolgens
aan het rooster van de buis Bl toegevoerd. Wegens deze versterking
door de buis B2 behoeven de aan de anode van de buis B, toegevoerde
impulsen niet zo groot te zijn als de impulsen, die aan het rooster
van deze buis zouden moeten worden toegevoerd. De schakeling kan
ook in werking worden gesteld door negatieve impulsen aan het
rooster van de buis B2 toe te voeren, of positieve impulsen aan de
anode van deze buis. De meest gebruikte methode is die, waarbij aan
de anode van de buis Bx negatieve impulsen worden toegevoerd.
De waarden der weerstanden R3 en R5 moeten doelmatig worden
gekozen. De spanningsval, die de stroom door de weerstanden R3 en
R5 geeft over de weerstand R2, kan worden verwaarloosd, daar R2
veel kleiner is dan R3 en Z?5. Vóór het tijdstip t — t3 moet Vgl lager
zijn dan —12 V. Va2 is dan -f- 60 V, zodat, als R3 = R5, Vgl = —20 V
wordt, waarmee aan deze eis is voldaan. R2 = 50 000 O, R3 = 0,5 MO
en R5 = 0,5 MO zijn dus geschikte waarden.
In fig. 14 is een variatie op de schakeling van fig. 12 aangegeven.

256

b.V.3

Het enige verschil is, dat de weerstand R4 nu niet aan de voedings
spanning van + 300 V is aangesloten, doch met de anode van de
buis Bj is verbonden. Vóór het ogenblik t = tx is Vai = + 300 V en
Vg2 = o V. De spanning van de condensator Cl is de spanningsval,
die de roosterstroom van de buis
B2 over de weerstand R4 veroor
!R2
zaakt,
dus bijna 300 V. Als door de
R’ c,
uitwendige impuls Vai daalt tot
bHI
E>2
+ 60 V, zal C1 worden ontladen
over de weerstand R4, met een
tijdconstante R4 Cx. Wanneer deze
Vb
ontlading
zover is voortgegaan, dat
JL
de
spanning
van C2 is gedaald tot
|R3
72 V, is Vg2 gestegen van — 240 V
tot—12 V. Op dit ogenblik begint
weer anodestroom te vloeien door
de buis B2 en is het tijdstip t2
bereikt. De tijd r van ty tot t2 (en
Fig. 15. Mono-stabiele multivibrator,
waarbij de beide buizen zijn ge dus de duur van de poortimpuls)
koppeld door een gemeenschappelijke volgt nu uit
kathodeweerstand R^. Ri = 55 000 ft;

I

i?2 = 25 000 ft; R3 = 0,1 MO; i?4 = 1
MQ; /?k = 5000 ft; Cx = 2000 pF.

300 e

r/i?., Ci _

Een andere veelgebruikte schake
ling is voorgesteld in fig. 15, waarbij
de beide buizen zijn gekoppeld door een gemeenschappelijke kathode
weerstand i?k. Zonder uitwendig toegevoerd signaal stelt de schakeling
zich in zoals in fig. 16 is aangegeven links van het punt t = tx, (In
fig. 16 zijn alle spanningen aangegeven ten opzichte van „aarde”.)
Het rooster van de buis B2 is door middel van de weerstand R4 met
de voedingsspanning Vb = -f 300 V verbonden. Vg2 stijgt tot er
vrijwel geen spanningsverschil bestaat tussen rooster en kathode van
de buis B2. Er vloeit een anodestroom /a2, die ook door de weerstand
vloeit. Daardoor wordt het rooster van de buis Bl negatief ten
opzichte van zijn kathode, zodat 7ai = o en Vai = + 300 V. In de
anodeketen van de buis bevindt zich een weerstand R2 + Rk = 30 000 Q.
In fig. 2 is de belastingslijn CH getekend, waaruit volgt, dat voor
Vg = o, Ia2 — 7#3 niA en de spanning tussen kathode en anode van
de buis B2 81V bedraagt. De kathodespanning Vk bedraagt
5000 X 7,3 X io-3 = 36,5 V. (De roosterstroom van de buis B2 is
klein, bv. 0,3 mA, zodat de invloed hiervan op Vk kan worden ver
waarloosd.) Daar deze spanning ook staat tussen rooster en kathode
van de buis Bj is inderdaad 7ai = o. De spanning over de weerstand
R2 is 25 000 X 7,3 X io-3 = 182,5 V, zodat Va2 = 300 — 182,5 =
= 117,5 V (ten opzichte van „aarde”).
Wordt nu een positieve impuls aan het rooster van de buis Bx toe
gevoerd (evenals bij de voorgaande schakelingen zou men ook een
negatieve impuls aan de anode van deze buis kunnen toevoeren),
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waarvan de grootte minstens 36,5 — 12 = 24,5 V bedraagt, dan vloeit
er stroom door deze buis. Vai daalt, Vg2 daalt, 7a2 daalt, Va2 stijgt,
Vk daalt, waardoor 7ai verder stijgt. Na zeer korte tijd is 7a2 = o en
Va2 = 3°o V. De weerstand in de anodeketen van de buis Bx bedraagt
lal |

1,4 mA—*
0
300 V —*
223 V —

Val
0
Vg1

t

0

r
r

36,5 V
Vk

7 V —*
0
7,3 mA
1.4 mA —
0
7,3 mA

Ia2
0
300 V —
Va2

1

117.5V
0—
36,5 V

V9*l -*8=s
- 40,5 V—*

t
tl

t2

t3

Fig. 16. De stromen en spanningen in de scha
keling volgens fig. 15 als functie van de tijd.
/?i -f- i?k = 60 000 n. De belastingslijn CE voor deze weerstand is
ook in fig. 2 getekend. Het werkpunt is het snijpunt van deze be
lastingslijn met de 7a-^-karakteristiek voor — Vg = Iai #k* Na enig
proberen vinden we, dat voor 7ai = 1,4 mA 7ai
= 7 V, en dat het
punt, waarvoor Vg = — 7 V en 7ai = 1,4 mA, op de belastingslijn
voor Ra = 60 000 ft ligt. 7ai stijgt dus tot 1,4 mA, Vai daalt
17
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55 000 X 1,4 X io~3 = 77 V, dus wordt 300 — 77 = 223 V, Vg2
wordt 36,5 — 77 = —40,5 V, en 7k daalt tot 7 V.
Doch deze toestand blijft niet bestaan. De spanning van de con
densator Cj was oorspronkelijk 300 — 36,5 = 263,5 V. Nu is de
linkerzijde van deze condensator verbonden met een spanning van
223 V en de rechterzijde via
de weerstand RA met een span
ning van 300 V. De spanning
van deze condensator zal dus
300 — 223 = 77 V trachten te
worden. Daartoe zal een stroom
vloeien door het circuit, ge
vormd door R.ït CJf de buis Bx
en de voedingsbron. De span
ning van het rooster van de
buis B2 stijgt daardoor tot Vg2 =
= 7 — 12 = — 5 V is gewor
den. Dan vloeit er weer anodeFig. 17. Multivibrator volgens fig. 15,
waarbij het rooster van de buis Bj is stroom door de buis B2 en keert
aangesloten op een spanningsdeler R3 Rs. de oorspronkelijke toestand
i?5 = 2 Mü; de overige waarden als in terug op het tijdstip t = U, op
fig. 15.
overeenkomstige wijze als bij
de vorige schakeling.
Een bezwaar van deze schakeling is, dat Vai slechts betrekkelijk
weinig varieert (in ons voorbeeld 77 V, terwijl dit bij de schakeling
van fig. 12 240 V was); het gevolg hiervan is, dat de impulsduur vrij
kort is. Door het rooster van de buis Bl aan te sluiten aan een
spanningsdeler R3 R5, zoals in fig. 17 aangegeven, wordt dit bezwaar
opgeheven. De weerstanden R3 en R5 worden zo gekozen, dat de
roosterspanning van de buis Bx gedurende de tijd van tl tot t2 niet
7 V negatief is ten opzichte van de kathode, zoals bij de schakeling
van fig. 15 het geval was (fig. 16), doch dat de spanningen van
rooster en kathode gedurende die tijd vrijwel gelijk zijn, doordat er
roosterstroom vloeit. De anodestroom 7ai is daardoor groter, evenals
* de variatie van Vav Tevens wordt zodoende de duur van de impuls
(de tijd van t1 tot t2) groter. Door het aanbrengen van de weerstand
R5 wordt echter ook gedurende de tijd van t2 tot t3 de roosterspanning
van de buis Bl hoger. Om te zorgen, dat gedurende deze tijd /ai = o
blijft mag in ons voorbeeld de positieve spanning op het rooster van
deze buis (ten opzichte van aarde) niet groter zijn dan 36,5 — 12 =
= 24,5 V; anders zou de schakeling reeds zonder uitwendig toegevoerde
impuls in werking komen. De condensator C2 doet in deze schakeling
dezelfde dienst als in de schakeling van fig. 12.
Onderstel, dat de spanning over de weerstand R3 15 V bedraagt.
De roosterspanning Vgl van de buis B1 is dan 15 V verminderd met
/ai i?k* Uit fig. 2 vinden we, na enig proberen, /ai = 3,3 mA en
Vgl = — 1,5 V. Vai daalt nu 3,3 X io-3 X 55 000 = 181 V, dus
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van 300 V tot 300 — 181 = 119 V. De daling van Vg2 op het ogenblik
t = t1 wordt nu ook groter, zodat het veel langer duurt, voordat Vg2
de waarde — 5 V heeft bereikt en de impulsduur dus groter is geworden.
De toename van de impulsduur (d.i. de tijd van t1 tot t2) is vrijwel
evenredig met de toename van de spanning over de weerstand i?3.
Door de weerstand i?3 R5 als
potentiometer uit te voeren wordt
een eenvoudige methode verkregen
synchr. impuls
om impulsen met een regelbare
tijdsduur te maken, zoals bij de
poortimpulsen van een radarinstallatie nodig is. De potentio
meter kan worden geijkt in afstand
Va2
(km of mijlen). De anode van de
buis B2 wordt verbonden met een
differentiatorschakeling (zie hfdst.
IV). De verkregen korte impul
Vu
sen (fig. 18) worden toegevoerd
aan de kathode van de electronenstraalbuis. De negatieve impulsen
ta
op de tijden t2 doen het scherm
t!
*2
oplichten; de positieve impulsen
op de tijden tl (of £3) niet. Bij het Fig. 18. De anode van de buis B2 in de
panoramascherm gaat de tijdas schakeling volgens fig. 17 is aangesloten
steeds uit van het middelpunt en op een differentiatorschakeling. De
hiermee verkregen korte impulsen Vu
draait rond. Op het scherm zal nu worden toegevoerd aan de kathode
een ring verschijnen, waarvan de van de electronenstraalbuis. Op het
straal overeenkomt met de lengte panoramascherm verschijnt een ring,
ta van de poortimpuls. Om de waarvan de straal overeenkomt met de
lengte ta van de poortimpuls Va2•
afstand tot een bepaald doel te be
palen wordt de potentiometer, die
de roosterspanning van de buis Bj bepaalt, zo ingesteld, dat de ring
juist door het beeld van het doel gaat. De afstand tot het doel wordt
dan op de schaal van de geijkte potentiometer afgelezen.

k

4. Bi-stabiele multivibratorcn
De bi-stabiele multivibratoren vertonen twee stabiele toestanden,
waarbij de ene toestand slechts in de andere kan overgaan door een
uitwendig toegevoerde impuls. Het meest gebruikte voorbeeld is de
zg. „trigger”-schakeling van Eccles en Jordan (zie Deel 2, hfdst. VII.11).
In fig. 19 is de schakeling nogmaals voorgesteld. De condensatoren
Q en C2 doen dezelfde dienst als bv. in de schakeling volgens fig. 14.
Na de beschouwing der voorgaande multivibratoren is de werking
van deze schakeling gemakkelijk te begrijpen. Indien door de buis B2
anodestroom vloeit, is de anodestroom door de buis Bx nul, daar de
weerstanden R3 en i?4 verbonden zijn met een negatieve spanning van
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Fig. 19. „Trigger"-schakeling van Eccles en Jordan. R1 — R2 = 50 000 ft;
R3 = R* = 0,5 Mft; i?5 = Ra — 0,5 Mft; Cx = C2 = 100 pF; Vb = 300 V;
= — 100 V. Cd en Rd vormen een differentiatorschakeling. De diode B3
snijdt de positieve impulsen af. Tussen de klemmen A en B worden de impulsen
met de halve frequentie volgens fig. 20e verkregen.

o
Vgl Vg2

b

£

d

e

Fig. 20. De spanningen, die optreden in de deelschakeling volgens fig. 19.
a. aan de roosters der beide buizen toegevoerde impulsen; b, c. de anodespanningen der buizen; d. de spanning over de weerstand i?d/ als de diode B3
niet aanwezig was; e. de spanning tussen de klemmen A en B.
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bv. 100 V. Aan zichzelf overgelaten blijft deze toestand bestaan. Wordt
nu een positieve impuls van voldoende grootte aan het rooster van de
buis B! toegevoerd, dan vloeit er anodestroom door deze buis, waar
door Vai en Vg2 dalen, zodat /a2 nul wordt. Een volgende positieve
impuls op het rooster van de buis Bx zal geen verandering in de toestand
brengen. Een negatieve impuls op
het rooster van de buis BL of een
-oVb
positieve impuls op het rooster van
R2
de buis B2 zal de schakeling weer
R6
in de andere toestand doen over
Ba
gaan.
C2
Bij de meeste toepassingen, die
Jl
J1
R5
van deze schakeling worden ge
maakt, wordt een regelmatige op
HCl
eenvolging van positieve impulsen
SR4
aan de roosters van beide buizen
Rk
toegevoerd. Evenals bij de voor
gaande schakelingen kunnen ook
positieve impulsen aan de anodes
worden toegevoerd. De eerste im Fig. 21. Bi-stabiele multivibrator, waar
de negatieve roosterspanning wordt
puls doet anodestroom vloeien in bij
verkregen door middel van een gemeen
de ene buis, de tweede impuls doet
schappelijke kathodeweerstand i?k
anodestroom vloeien in de andere
buis, waardoor de anodestroom
van de eerste buis ophoudt te vloeien, en zo vervolgens. De anodespanningen zijn voorgesteld in fig. 20 en vertonen een blokvorm, waar
van de tijdsduur gelijk is aan het tijdverloop tussen twee opvolgende
impulsen. De frequentie van deze spanningen is de helft van die
der uitwendig toegevoerde impulsen. Voeren we de spanning van
een der anodes toe aan een differentiatorschakeling, gevormd door
de weerstand Rd en de condensator Cd (fig. 19), dan verkrijgen we
afwisselend positieve en negatieve scherpe impulsen. Met behulp
van een diode (zie hfdst. IV) kunnen we de positieve impulsen
verwijderen, zodat we impulsen verkrijgen met een frequentie, die de
helft is van de frequentie der oorspronkelijk aan de schakeling toe
gevoerde impulsen. We hebben dan een frequentiedeelschakeling
verkregen met een verhouding 2:1. Plaatsen we hierna weer een
dergelijke schakeling, dan vindt nogmaals frequentiedeling plaats. Zo
kunnen we de verhoudingen 4:1; 8:1 enz. verkrijgen. Dergelijke
frequentiedelers, die zeer betrouwbaar werken, worden toegepast in
electrische rekenmachines, klokken, enz.
In fig. 21 is een schakeling weergegeven, waarbij de grote negatieve
roosterspanning niet nodig is. De gemeenschappelijke kathodeweerstand
zorgt hier voor voldoende negatieve roosterspanning. Na de
beschrijving der voorgaande schakelingen zal deze schakeling geen
nadere verklaring behoeven.

*4
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5. Het toevoeren van de synchronisatie-impulsen
Bij het toevoeren van de uitwendige impulsen, die de multivibratorschakeling in werking moeten stellen en synchroniseren, zijn enkele
voorzorgsmaatregelen nodig. Het is gewenst, dat, nadat een uitwendige
impuls de schakeling in werking heeft gesteld, de ingangsschakeling,
die deze impulsen levert, geïsoleerd wordt van de multivibratorschakeling. Anders zou er gevaar bestaan, dat beide schakelingen elkaar
beïnvloeden, waardoor storingen zouden kunnen optreden. Ook moet
er voor worden gezorgd, dat de periode van de multivibrator niet
ontijdig wordt afgebroken door een onbedoelde impuls, die een nieuwe
periode zou kunnen inleiden.

JL

Fig. 22. Schema voor het toevoeren
van de uitwendige impulsen met behulp van een versterkbuis B3 en een
diode B4.

Fig. 23. Aan de schakeling volgens
fig. 23 zijn een condensator C3 en een
weerstand i?8 toegevoegd.

Met de schakeling volgens fig. 22 treden de genoemde moeilijkheden
niet op. De buizen Bj en B2 zijn de beide multivibratorbuizen. De
buis B3 dient als versterkbuis voor de impulsen. Aan het rooster van
de buis B3 wordt de positieve impuls toegevoerd. Aan de anode van
deze buis ontstaat een negatieve impuls, die door de diode B4 naar
de anode van de buis Bx wordt overgebracht. Door de daling van de
anodespanning van de buis B3 tijdens de impuls wordt de diode B4
geleidend; daardoor wordt de anodespanning van de buis Bx verlaagd
en komt de multivibrator in werking. Na de uitwendige impuls stijgt
de anodespanning van de buis B3 weer, terwijl de anodespanning van
de buis Bx laag blijft. De diode B4 geleidt dan niet meer, zodat geen
ongewenste signalen vanaf de anode van de buis B3 naar de multi
vibrator kunnen doordringen. Dit kan alleen dan weer geschieden, als
de anodespanning van de buis Bi weer voldoende is gestegen. Soms
wordt tussen de kathode van de diode en de anode van de buis B3
een condensator C3 geplaatst (fig. 23), waarbij dan de kathode van de
diode door middel van een weerstand R8 met de positieve pool van
de voedingsspanning wordt verbonden. Op deze wijze kunnen de
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anodespanningen der buizen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.
Er zijn twee redenen, waarom we de synchronisatie-impulsen bij
voorkeur aan de anode en niet aan het rooster van de multivibratorbuis Bi toevoeren. In de roosterketen van deze buis is gewoonlijk een
grote weerstand R3 opgenomen. Door de uitwendige schakeling parallel
aan deze weerstand te plaatsen wordt de weerstand tussen rooster en
kathode gewoonlijk te klein. De weerstand R1 in de anodeketen van
de buis Bx is in de regel veel kleiner, zodat de uitwendige schakeling
hierop minder invloed heeft. Bovendien worden de impulsen, die aan
de anode van de buis Bl optreden, door de buis B2 versterkt, zodat
de uitwendige synchronisatie-impulsen kleiner kunnen zijn.
6. Het gebruik van de multivibrator als frequentiedeler
De a-stabiele multivibrator als frequentiedeler is reeds beschreven
in Deel 2, hfdst. VII. 12. Voor een betrouwbare werking als frequentie
deler kunnen we in het algemeen niet verder gaan dan een deling
door 6 of 7. Bij bv. 10 synchronisatie-impulsen per periode kunnen
kleine onregelmatigheden in de amplituden der impulsen of in de
voedingsspanningen oorzaak zijn, dat de overgang van de ene toestand
in de andere reeds bij de gde of pas bij de nde impuls plaats vindt.
Wordt een deling door een groter getal verlangd, dan voert men deze
uit in twee of meer stappen. Bij een deling door 20 deelt men bv.
eerst door 5. De verkregen blokvormige spanning wordt toegevoerd
aan een differentiërend netwerk en de daarbij optredende negatieve
impulsen worden met een diode verwijderd, zoals onder 4. beschreven.
De zo verkregen nieuwe impulsen worden nu toegevoerd aan een
multivibrator, die de frequentie door 4 deelt.
7. Het gebruik van penthoden in multivibratorschakelingen
Bij de tot nu toe beschouwde multivibratorschakelingen hebben we
steeds ondersteld, dat de gebruikte buizen trioden waren. In vele
gevallen biedt het voordelen, de trioden te vervangen door penthoden.
Fig. 24 geeft een voorbeeld van een schakeling met penthoden. Het
gedeelte van de penthode, gevormd door de kathode, het stuurrooster
en het schermrooster, werkt als de triode in de schakeling volgens
fig. 8. De anodestromen vloeien door de weerstanden R5 en i?6; de
anodespanningen zijn blokvormig en bezitten steilere flanken dan in
de schakelingen met trioden. Bij de schakeling volgens fig. 8 is de
achterzijde van de negatieve impuls in de anodespanning Fai van de
buis Bx afgerond doordat de condensator C1 wordt geladen over de
weerstand Rv Dit kan in die schakeling niet worden vermeden. Bij
de schakeling volgens fig. 24 verloopt de schermroosterspanning op
dezelfde wijze, doch de anodespanningskromme is niet afgerond, daar
in de anodeketen zich geen condensator bevindt. De grootte van de
weerstanden R5 en RG heeft geen invloed op de tijdsduur van het
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verschijnsel, evenmin als de schakeling, die aan de anode is verbonden
en waaraan de impulsvormige anodespanning wordt toegevoerd. De
grootte van de weerstanden R5 en i?6 wordt alleen bepaald door de
grootte der spanningen, die de schakeling moet leveren. Bedraagt de
maximale waarde van de anodestroom
bv. 8 mA en wensen we
vb
een impuls van 40 V, dan behoe
^«6 k
ven R1 en R2 slechts 5000 D te
q Sri 5r5
b2T
zijn. Bij de schakeling met trioden
Cl
kunnen zulke kleine anodeweerh
standen niet dienen, omdat dan
de roosterspanningen te weinig
zouden veranderen om een vol
C2
doend lange impuls te geven.
Tevens zou dan de kans bestaan,
Fig. 24. Multivibrator met penthoden. dat
de toelaatbare anodedissipatie
of de toelaatbare kathodestroom
zouden worden overschreden. Wegens de kleine anodeweerstanden
hebben de buis- en bedradingscapaciteiten in de anodeketen weinig
invloed, zodat een betere impulsvorm behouden blijft.
In vele gevallen is de juiste impulsvorm van de anodespanning van
slechts één der beide buizen van belang. Dan kan voor deze buis een
penthode en voor de andere een triode worden gebruikt.

VI. ZAAGTANDGENERATOREN
VOOR ELECTRONENSTRAALBUIZEN
MET ELECTRISCHE AFBUIGING

1. Inleiding
Zoals we in hoofdstuk I hebben gezien, wordt de electronenstraalbuis
in de radar op twee verschillende wijzen gebruikt. Men spreekt van
een afstandsscherm (Eng.: A-scope), als de electronenstraal in horizontale
richting wordt afgebogen, zodat een horizontale tijdas ontstaat. Men
spreekt van een panoramascherm, als de tijdas ronddraait. Gewoonlijk
wordt verlangd, dat de tijdas met constante snelheid wordt doorlopen,
zodat de afbuigspanning of -stroom evenredig met de tijd moet toe
nemen, dus zaagtandvormig moet zijn. In enkele gevallen wordt echter
een ander, bv. een logarithmisch verloop met de tijd gewenst.
Bij een afstandsscherm wordt vrijwel steeds electrische afbuiging
gebruikt; een zaagtandvormige spanning wordt aan de platen voor de
horizontale afbuiging toegevoerd. Bij een panoramascherm wordt
vrijwel altijd magnetische afbuiging gebruikt; een zaagtandvormige
stroom wordt aan de ronddraaiende afbuigspoelen toegevoerd. De
generator voor de zaagtandvormige stroom vertoont veel overeenkomst
met die voor de zaagtandvormige spanning. Daarom zullen we ons
voorlopig beperken tot de generatoren, die een zaagtandvormige span
ning leveren. In radarschakelingen worden steeds generatoren gebruikt
met vacuumbuizen; er zijn ook generatoren, waarin met gas gevulde
buizen (thyratrons) worden gebruikt; deze treft men o.a. wel aan bij
kathodestraaloscillografen, doch niet bij radar. Daarom blijven deze
hier buiten beschouwing (zie Deel 7a, hfdst. II.F.3b).
In fig. ia is een zaagtandgenerator in de eenvoudigste vorm aan
gegeven. Aan het rooster van de buis wordt een negatieve impuls,
afkomstig van een multivibrator, toegevoerd. Gedurende deze impuls
vloeit er geen anodestroom; gedurende de overige tijd is de spanning
tussen rooster en kathode zeer klein. De waarden van de. condensator C1
en de weerstand R1 moeten voldoende groot zijn om de toegevoerde
impuls vrijwel onvervormd op het rooster te verkrijgen. De tijdconstante
Cx wordt daartoe minstens 4 maal zo groot genomen als de periode
tx van de langste impuls, die voorkomt. R1 wordt gewoonlijk vrij groot
genomen, bv. 0,5 of 1 MD, om de voorafgaande schakeling, die de
impuls levert, zo weinig mogelijk te belasten. Is de grootste voor
komende periode 500 /xsec, dan wordt Cx bv. 5000 pF genomen en
/?! 0,5 MD; de tijdconstante Rl C1 is dan 2500 ^sec. We onderstellen
weer, dat de buis een triode is, waarvan de karakteristieken zijn
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voorgesteld in hfdst. V, fig. 2. Is R2 = 0,1 MQ en de voedingsspanning
Vb = 300 V, dan is bij de roosterspanning Vg = o de anodestroom
Ia = 2,67 mA en de anodespanning Va = 33 V. Gedurende een
negatieve impuls van voldoende grootte wordt de anodestroom Ia = o.
De condensator C2 wordt nu via de weerstand R2 geladen tot 300 V.
+300V
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O.lMfi
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Rb 5
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~LT ri
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Fig. 1. a. eenvoudige zaagtandgenerator; b en c. gedeel
ten van de schakeling a; d. Vg en Va als functie van t.
De spanning, die de stroom Ix in het circuit doet vloeien (fig. ib),
is in het begin 300 — 33 = 267 V. De beginwaarde van
is
267
_
----------- = 2,67 mA. De condensatorspanning is als functie van de
0,1 X io6
tijd Vc = 33 + 267 (1 — e
c*) = 300 — 267 e
c2 volt. In
ons voorbeeld is R2 C2 = 50 ^sec. Is de duur van de negatieve
impuls = 20 ^usec, dan bereikt Vq de waarde 300 — 267 e *i/^aCa =
= 300 — 267 e~~ 2°/50 .= 300 — 267 X 0,67 = 121V. Va neemt dus toe
van 33 V tot 121 V. Na de tijd wordt weer Vg = o en vloeit er weer
anodestroom. De schakeling kan nu worden voorgesteld door fig. ic,
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33
2,67 X io-3
= 12 300
Evenals bij de schakelingen van hfdst. V kan, wat de
ontlading van de condensator C2 betreft, de weerstand i?b parallel aan
de weerstand R2 worden gedacht, wat een resulterende weerstand van
R Rb
10 700 O. geeft. De R C-tijd is nu dus
—=- C2 = 5,35 /.isec. De
H2 t Rb
33 volt (t in
condensatorspanning is nu Vq = (121 — 33) e */5>35
/^sec). De ontlading geschiedt nu veel sneller dan de lading gedurende
de tijd U. Als t = 4 X 5,35 = 21,4 /*sec, is Vq reeds vrijwel 33 V
geworden. Hierna blijft de schakeling in deze toestand tot een nieuwe
impuls aan het rooster wordt toegevoerd. Het verloop van de roosterspanning Vg en de anodespanning Va is in fig. id aangegeven.
Met deze eenvoudige schakeling is de afwijking van de lineariteit
van de zaagtand vrij groot. De waarden van R2 en C2 moeten zo groot
worden gekozen, dat het product R2 C2 zo groot is, dat in de tijd tx
slechts een klein deel van de exponentiële kromme Va = 300 -f
— 267 e
2 c- volt wordt doorlopen om nog een bruikbare bena
dering van een lineair verloop te krijgen. Voor een lineair verloop zou
de laadstroom van de condensator C2 constant moeten zijn. Indien
deze stroom steeds gelijk bleef aan de beginwaarde, nl.
= 2,67 mA,
dan zou de lading van de condensator toenemen met Q = Iit1 en de
Q = —~
h h = 2,67 X io~3 X 20 X io~6 = 107 V en
spanning met ~
500 X io-12
dus een waarde van 33 + 107 = 140 V bereiken (zie de stippellijn in
fig. id). Daar echter bij de schakeling van fig. ia de condensator
spanning Vq tijdens de lading toeneemt, neemt de werkzame spanning
ia het circuit van fig. ib, en daarmee de stroom en bijgevolg ook de
spanningstoename, af. De hierdoor in ons voorbeeld optredende afwij
king van de lineariteit is voor de meeste gevallen ontoelaatbaar groot.
Om een redelijke mate van lineariteit te verkrijgen moet R2 C2 minstens
4 X de lengte tx van de impuls zijn en de voedingsspanning Vb minstens
4 X de maximale spanning, die voor de afbuiging van de electronenstraal in de electronenstraalbuis nodig is. In ons voorbeeld zou dus
R2 C2 minstens 80 (asec en Vb minstens 500 V moeten zijn. Voor
normale indicatorbuizen is een afbuigspanning van 300 tot 500 V
nodig, zodat de voedingsspanning zeer hoog zou moeten zijn. Verder
moet R2 zo groot worden genomen, dat de triode niet wordt overbelast.
Een ander bezwaar van de schakeling volgens fig. 1 is, dat deze
voor het opwekken van zaagtandvormige spanningen met zeer korte
tijdsduur ongeschikt is. Voor het snel ontladen van de condensator C2
moet de tijdconstante, bepaald door C2 en de parallelschakeling van
R2 en Rb, klein zijn. Voor een met voldoende benadering lineair
toenemen van de spanning van deze condensator gedurende de laad
tijd moet het product R2 C2 echter niet te klein zijn. Het is moeilijk,
waarbij de buis is voorgesteld door de weerstand 7?b =
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bij een kleine waarde van de periode t1 aan deze beide voorwaarden
tegelijk te voldoen. Zijn R2 en C2 zo groot, dat aan de tweede voor
waarde is voldaan, dan is C2 bij het begin van de volgende impuls
niet voldoende ontladen en zal de spanning van C2 bij iedere volgende
periode toenemen, als de frequentie van de impulsen te groot is. De
waarde van C2 kan niet kleiner worden gemaakt dan de buis- en
bedradingscapaciteit (20 tot 50 pF);
is gegeven door de buis;
R2 kan niet willekeurig klein worden genomen, daar bij een kleine
waarde van deze weerstand de buis zou worden overbelast, te meer,
daar voor het verkrijgen van een voldoend grote amplitude van de
zaagtandvormige spanning een hoge voedingsspanning nodig is. Wegens
de bezwaren, die uit deze beperkingen voortvloeien, worden gewoonlijk
andere schakelingen gebruikt, die in het volgende worden besproken.
2. Zaagtandgenerator in anodebasisschakeling (bootstrap)
De spanning van de condensator C2 (fig. 1) neemt lineair met de
tijd toe, als de stroom door deze condensator constant is. Indien we
in de schakeling van fig. 1 de voedingsspanning Vb evenveel zouden
verhogen als de condensatorspanning toeneemt, zou de stroom door
Ro constant blijven, daar de spanning van ieder der uiteinden van R2
in dat geval evenveel zou stijgen. Gedurende de laadperiode vloeit
door C2 dezelfde stroom als door R2, zodat de condensatorspanning
dan lineair met de tijd toeneemt.
Met de schakeling volgens fig. 2 (de zg. bootstrap) kan dit worden
bereikt. Aan de schakeling van fig. 1 zijn een diode D en een buis B2
in anodebasisschakeling toegevoegd. Bij het begin van een negatieve
impuls op het rooster van de buis Bt is de diode D geleidend, daar
de spanning aan de anode hoger is dan die aan de kathode. Evenals
bij de schakeling van fig. 1 wordt de condensator C2 via de weerstand
R2 geladen. De spanning van deze condensator neemt toe en daarmee
de spanning van het rooster van de buis B2. De kathodespanning van
deze buis neemt vrijwel evenveel toe als de roosterspanning. Deze
spanningsstijging wordt door de condensator C3 overgebracht naar de
kathode van de diode D. Daardoor stijgt de spanning van de kathode
van deze buis boven zijn anodespanning en geleidt de diode niet meer.
De bovenzijde van de weerstand R2 is nu niet meer met de voedings
spanning verbonden. Dit punt stijgt dus verder evenveel in spanning
als de kathode van de buis B2 en dus ook evenveel als de bovenzijde
van de condensator C2. De spanning over de weerstand R2 blijft dus
constant; de stroom door deze weerstand eveneens. Deze stroom
wordt nu geleverd door de condensator C3, die daarom groot is. De
spanning van de condensator C2 neemt daardoor evenredig met de tijd
toe en bedraagt

VCi = Jrt + V

c2
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waarin I de stroom door R2 is en V0 de spanning, die C2 bezit bij
het begin van de negatieve impuls op het rooster van de buis Bx. Bij
gebruik van dezelfde buis als in hfdst. V en met de waarden der
weerstanden en capaciteiten volgens fig. 2 is Vq2 = —221 ^ -f- 33 volt
(t in //sec).
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Fig. 2. Zaagtandgenerator, waarbij de condensator C2 wordt geladen met
een constante stroom (zg. bootstrap).
De amplitude van de zaagtand vormige spanning Vq2 kan niet onbe
perkt toenemen. In fig. 2, hfdst. V, is de belastingslijn CG voor de
buis Bo getekend voor 40 000 D. Deze snijdt de karakteristiek voor
Vg = o in het punt, waarvoor Ia = 5,8 mA. De kathodespanning
bedraagt dan 5,8 X 40 = 232 V. Dit is de maximale waarde voor Vq2•
Zou deze spanning nog groter worden, dan vloeit er roosterstroom in
de buis B2, waardoor Vq2 vrijwel niet meer toeneemt. De toename
van Vq2 is dus 232 — 33 = 199 V.
Wanneer de roosterspanning van de buis Bj weer positief wordt,
daalt de spanning van de condensator C2 snel. Daardoor daalt tevens
de roosterspanning van de buis B2 en dus ook de kathodespanning
van de diode D. Deze laatste buis wordt dus weer geleidend, zodat de
condensator C3 ook wordt geladen. Bij het begin van de volgende
negatieve impuls op het rooster van de buis B1 is dan de oorspronkelijke
toestand teruggekeerd.
Een voordeel van deze schakeling boven die volgens fig. 1 is nog,
dat de ingangscapaciteit van een buis in anodebasisschakeling klein is,
nl. ongeveer gelijk aan de rooster-anodecapaciteit, zodat de parasitaire
capaciteit parallel aan C2 klein is.
We hebben hier het proces enigszins geïdealiseerd voorgesteld. In
werkelijkheid zal de spanningss tij ging aan de bovenzijde van de
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weerstand R3 een weinig kleiner zijn dan de stijging van Vq2, De
stroom door R2 is dus niet geheel constant, doch neemt aan het einde
der periode af. Deze afwijking kan klein worden gehouden door C3
veel groter te nemen dan C2. Bij voorkeur neemt men R2 groot en
Co klein; dan geschiedt
de ontlading van C2 ge
Oi
durende het andere deel
der periode snel. In de
rusttoestand gedurende de
tijden tussen twee nega
tieve impulsen op het
r2
=t=C3
rooster van de buis Bx is
B2
Bi
de roosterspanning van de
Cl
buis B2 33 V, de anodeHh
stroom van deze buis
=i=c2
1,025 mA en de kathodespanning40
X 1,025 = 41
—r-rfrGÏU---V. De negatieve rooster
spanning van deze buis
(d.i. de spanning tussen
rooster en kathode) is dus
— 8 V (zie hfdst. V, fig. 2).
Fig. 3. Ter verbetering van de lineairiteit
Tijdens de negatieve im
van de zaagtandvormige spanning is aan de
puls op het rooster van de
schakeling van fig. 2 een integrerend netwerk
buis Bj stijgt de rooster
Ri C4 toegevoegd.
spanning van de buis B2
van 33 tot 232 V en de
kathodespanning van 41 tot 232 V. De kathode van de diode D
neemt evenveel in spanning toe als de kathode van de buis B2
en stijgt dus met 232 — 41 = 191 V tot 300 -f 191 = 491 V. De
spanning over de weerstand R2 is dus bij het begin van de negatieve
impuls op het rooster van de buis B1 300 — 33 = 267 V en bij het
einde 491 — 232 = 259 V. De stroom door R2 (d.i. de stroom, waar

4 yJ f

door de condensator C2 wordt geladen) is dus eerst

= 2,67 mA

en later -^2 = 2,59 mA, zodat de laadstroom van de condensator C2
100

niet geheel constant is.
Is de hierdoor optredende afwijking van een lineair toenemende
zaagtandspanning te groot, dan kan verbetering worden verkregen door
de zaagtandspanning over een integrerend netwerk (zie hfdst. IV) aan
de condensator C2 terug te voeren. De stroom Iq2 door de condensator
C2 neemt bij benadering evenredig met de tijd t af en kan dus worden
voorgesteld door
It = I0(i — kt).
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De condensatorspanning is

terwijl deze in het ideale geval ~~ t zou moeten bedragen. Door een
Co

spanning 1/.

k t2 in de juiste richting aan de schakeling toe te

voeren kan dus de afwijking worden gecompenseerd. Dit kan geschieden
met een schakeling volgens fig. 3. Hierin vormen R4 en C,, een integre
rend netwerk (zie hfdst. IV). De spanning over de weerstand R3 kan
met goede benadering worden voorgesteld door V3 = p t, waarin
p = /0/C2. De spanning over de condensator C4 is dan (zie hfdst. IV)

Vc*-ïtkc*'
Is nu Vq4 = —-t2 = 1/2
2 Oo

A,j O.j

k t2, dus R4 C4 = 4-, dan neemt
C2

fC

YC2 + VCa evenredig met de tijd toe en vertoont dus de gewenste
lineaire zaagtand. Voor een goede werking als integrator moet R4 C4
veel groter zijn dan de tijd tv Daar k klein is, kan aan deze voorwaarde
wel steeds worden voldaan.
De diode D2 dient om na het einde van de impuls de condensatoren
C2 en C4 snel te ontladen.
In ons voorbeeld is I0kt2 = 2,67 — 2,59 = 0,08 mA, dus k =
zodat R4 C4 =

0,08

2,67 t2'

= 33,3 t2. Hierin is t2 de tijd, die nodig is om de

condensator C2 een bedrag AV = 232 — 33 = 199 V in spanning te
doen stijgen. De lading Q van de condensator C2 stijgt hierbij met
0,001 X 199
C2 AV
een bedrag AQ = I012= C2 AV, dus t2 =
2,67 x io~3 —
Io
= 75 yusec. Hieruit volgt R4 C4 = 33,3 X 75 X io-6 sec. Nemen
we R4 = 0,5 MD, dan volgt hieruit C4 = 5000 pF. In de practijk
maken we R4 variabel, waardoor deze weerstand zo kan worden in
gesteld, dat alle oorzaken van niet-lineariteit zo goed mogelijk worden
gecompenseerd.
Het is raadzaam te zorgen, dat de roosterspanning van de buis B2
steeds ongeveer 1 V lager blijft dan de kathodespanning om het
optreden van roosterstroom te voorkomen.
Zoals in Deel 2, hfdst. V.B.9 is besproken, is bij een buis in anodebasisschakeling de ingangsimpedantie zeer groot en de uitgangsimpedantie zeer klein, nl. ongeveer i/S. Door deze kleine uitgangsimpedantie is de invloed van parasitaire capaciteiten parallel aan R3
gering; dientengevolge kunnen zeer steile impulsen worden verkregen.
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3. De Miller-integrator
Het principeschema van de schakeling, bekend onder de naam
Miller-integrator, is in fig. 4 aangegeven. Bij A wordt een positieve,
bij B een negatieve spanning ten opzichte van de kathode aangelegd.
Deze voedingsspanningen en de weerstanden Rl en R2 zijn zo gekozen,
dat, als de schakelaar S gesloten is, de spanning van het rooster van
de buis negatief is ten opzichte van de kathode en wel zoveel, dat er
geen anodestroom vloeit. De anodespanning is dan gelijk aan de
voedingsspanning Vb. Wordt de schakelaar S geopend, dan stijgt de
roosterspanning onmiddellijk tot de waarde, waarbij anodestroom
begint te vloeien. Dan zal de anodespanning dalen. Deze spanningsdaling wordt door de condensator C overgebracht op het rooster,
A
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Fig. 4. Principeschema van de
Miller-integrator.
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Fig. 5. Als fig. 4, doch de
weerstand R2 aangesloten
aan een instelbare posi
tieve spanning.

waardoor de verdere toename van de roosterspanning wordt tegen
gewerkt. De roosterspanning neemt zodoende verder slechts langzaam
toe. De anodespanning neemt af, in sterkere mate dan de rooster
spanning toeneemt, daar de buis als weerstandversterker werkt. Dit
gaat door tot het rooster de kathodespanning heeft bereikt en roosterstroom begint te vloeien. De roosterspanning blijft verder een weinig
positief en de anodespanning daalt niet verder. Wordt nu de schakelaar
S weer gesloten, dan wordt de roosterspanning weer negatief, zodat
er geen anodestroom meer vloeit en de anodespanning weer stijgt tot
de voedingsspanning, waarmee de oorspronkelijke toestand is terug
gekeerd.
De verandering van de roosterspanning gedurende het dalen van de
anodespanning is klein ten opzichte van de voedingsspanning, zodat
de spanning over de weerstand R2 slechts weinig verandert. Bij
benadering kunnen we deze spanning dus als constant beschouwen,
zodat de stroom, die door deze weerstand vloeit, ook vrijwel constant
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is. Zolang de roosterspanning negatief is ten opzichte van de kathode,
vloeit deze stroom naar de condensator C. Deze condensator wordt
dus met een constante stroom geladen; zijn spanning neemt dus
evenredig met de tijd toe, zodat de gewenste zaagtandvorm wordt
verkregen (fig. 4). De stroom door de weerstand R2 is met de
genoemde benadering I = Vb/R** De lading van de condensator C
verandert dus in de tijd t met een bedrag Q = 11 = Vb t/R2; de
condensatorspanning met een bedrag Q/C = Vb t/R2C. De anodespanning is dus Va = Vb — Vb t/R2 C = Vb ^ 1 —

Hieruit

zien we, dat de weerstand R3 en de eigenschappen van de buis geen
invloed hebben op de zaagtandvormige anodespanning. •
De snelheid, waarmee de zaagtandvormige anodespanning verandert,
kan worden ingesteld door R2 of C te veranderen, of wel door de
bovenzijde van de weerstand R2 niet aan de voedingsspanning Vb,
doch aan een andere spanning aan te sluiten, bv. aan een spanningsdeler volgens fig. 5. In dit geval is Va= Vb — V0 t/R2 C. Een kleine
waarde van V0 geeft een langzame verandering van Va.
We hebben de benadering ingevoerd, dat de roosterspanning constant
bleef. In werkelijkheid neemt deze spanning toe, zodat er een afwijking
van de lineariteit optreedt in de zaagtandvormige spanning. Om deze
afwijking klein te houden, nemen we een buis met een grote versterkingsfactor, dus een penthode, en nemen we de anodeweerstand i?3
groot, zodat een kleine verandering van de roosterspanning reecs
voldoende is om de gewenste anodespanningsvariatie te veroorzaken.
De weerstand R3 mag echter niet te groot worden genomen, daar
anders de lading van de condensator C tijdens de perioden tussen de
zaagtanden niet snel genoeg verloopt en de schakeling bij het begin
van de volgende periode niet in de oorspronkelijke toestand is
teruggekeerd.
We merken op, dat hier een doelbewust gebruik is gemaakt van het
Miller-effect (zie Deel 2, hfdst. VII.5, blz. 458), dat bij een versterker
gewoonlijk ongewenst is. Voor de condensator C, die in fig. 4 uit
wendig aangebracht is gedacht, kan de steeds aanwezige roosteranodecapaciteit van de buis dienen. Wordt een buis dus gebruikt om
steile impulsen te versterken, dan zullen de verkregen impulsen in de
anodespanning zaagtandvormig aanlopen, ten gevolge van het Millereffect. Voor het versterken van steile impulsen is het dus nodig, een
buis te gebruiken met een kleine rooster-anodecapaciteit, dus een
penthode.
De anodespanning (fig. 4) verandert g' maal zo veel als de rooster
spanning. Hierbij is g' de versterking van de schakeling, die bij een
grote waarde van R3 nadert tot de versterkingsfactor g van de buis.
De spanning over de condensator C verandert dus g' + 1 maal zo veel
als de roosterspanning. Met betrekking tot de roosterspanningsverandering gedraagt de schakeling zich alsof de tijdconstante R2 C
18
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roet g' + 1 was vermenigvuldigd, d.w.z. de roosterspanning verandert
g' + i maal zo langzaam als het geval zou zijn, als de condensator C
bv. tussen rooster en kathode was aangebracht. De anodespanning
verandert echter g' maal zoveel als de roosterspanning, dus verandert
ongeveer even snel als de roosterspanning zou veranderen, indien de
condensator C zich tussen rooster en kathode bevond, daar g' >> i.
De schakeling van fig. 4 bewerkt
evenwel, dat de zaagtandvormige
-O Vb
spanningen van rooster en anode
iil’è
|
blijven toenemen met dezelfde
helling als bij het begin.
Bi
Het periodiek openen en sluiten
ovan de schakelaar S geschiedt in
practische gevallen natuurlijk door
!
-50
een periodieke impulsvormige
spanning toe te voeren. Deze im
pulsen kunnen worden toegevoerd
vgal
aan het eerste, het tweede of het
0
derde rooster. Toevoeren aan het
eerste of het tweede rooster heeft
-50
het bezwaar, dat de voorafgaande
schakeling, die de impulsen levert,
wordt belast, doordat stroom door
v,tVb
de weerstand R2 of schermroostero
stroom moet worden geleverd.
Het zou in principe ook mogelijk
Vglt
zijn, de schakelaar S te vervangen
0
door een buis en de impulsen aan
het rooster van deze buis toe te
voeren.
Dit heeft echter het be
Fig. 6. Miller-integrator, waarbij de
sturende impulsvormige spanning aan zwaar, dat de kathode van deze
het remrooster wordt toegevoerd.
buis op een negatieve spanning
moet worden gebracht, zodat ge
woonlijk een afzonderlijke gloeispanningsbron nodig is. Om deze
redenen worden de impulsen dikwijls aan het derde rooster toege
voerd, zoals in fig. 6 is aangegeven.
In de rusttoestand is de spanning van het derde rooster ongeveer
50 V negatief, waardoor er geen andestroom vloeit. De anodespanning
Va is gelijk aan de voedingsspanning V\>; de roosterspanning Vgl is
een weinig positief; door de grote weerstand Rx vloeit de roosterstroom Ig; de spanning van de condensator C is vrijwel gelijk aan de
voedingsspanning Vt>. Treedt nu aan het derde rooster een positieve
impulsspanning van ongeveer 50 V op, dan zal er anodestroom vloeien,
zodat de anodespanning F’a afneemt. Deze spanningsdaling wordt door
de condensator C overgebracht op het stuurrooster. De anodespanning
daalt snel tot die waarde, waarbij de anodestroom zeer klein is. Deze
snelle daling van de anodespanning wordt wel de „Miller-step”

C,T kt
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genoemd. Door de weerstand Rx vloeit nu een stroom Iv die wegens de
negatieve spanning van het eerste rooster, ook door de condensator C
vloeit en door de weerstand i?2. Hierdoor neemt de roosterspanning
toe (wordt minder negatief) en neemt de anodespanning af, De ver
andering van de roosterspanning wordt weer tegengewerkt door de
verandering van de anodespanning, evenals bij de schakeling volgens
fig. 4, Op dezelfde wijze als daar ontstaat nu de zaagtandvormige
anodespanning. De helling van de zaagtand wordt bepaald door de
tijdconstante Rx C, het terugkeren naar de begintoestand door de veel
kleinere tijdconstante i?2 C en dit geschiedt dus snel.
We zullen nu het verloop van de stromen en spanningen in de
schakeling volgens fig. 6 nauwkeuriger nagaan.
(1)
I2 = I* = S (7g + 70),
waarbij — V0 de roosterspanning is, waarbij juist geen anodestroom
vloeit.
V%=Vb-IiRl................................. (2)
Voor het circuit, gevormd door Rv C1 en i?2, vinden we
R°. (/2-/1)-Vc-/1i?i = o..................... (3)
Door (2) in (i) en daarna (i) in (3) te substitueren vinden we
Ro +

+ 1 j + VC — S R2V0

S R2 Vb= o........... (4)

We noemen nu
R'.

Ri [SR*

Ri

+ X ) — i?o-

(5)

Voor (4) kunnen we dan schrijven
h #0 + VC - s R2 V0-SR2 Vb = o
Door (6) te differentiëren vinden we

(6)

Ro

(7)

waaruit volgt
Ix = A e~~
ch
(8)
waarin de constante A kan worden gevonden uit de begintoestand
(t = o), waarbij Ix = Vb/Rv dus
R1

(9)

zodat
Ii=Vke-tlRacK
R1

(10)
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Daar in practische gevallen Rl >> R2 kan (5) worden benaderd door
(11)
^0 = Ri (1 + S R*) — Ri (1 + &')>
zodat de tijdconstante R0 Cv die het verloop van 7X bepaalt, gelijk
gesteld kan worden aan
(12)
Ro Cx & Rl Cl (1 + 5 Ro) — Ri Ci (1 + g')
Het is dus, alsof de condensator Cx wordt geladen over de weerstand
Rlf waarbij de capaciteit Cx is vergroot tot de waarde Cx (1 + S R2)•
We beschouwen nu de anodespanning Va. Deze is

(13)
Va = Vb — (7o /j) Rot............
waarvoor volgens (1) en (2) kan worden geschreven
(14)
Vü = Vb — S (Vb —
+ V0) Ro + Ii Ro
Substitueren we hierin voor 7X de waarde volgens (10), dan vinden we

V3

=

11 -SR, (1 -«-«/*• c0 +

W C, _ SR, -^-j.
(i5)

Daar R2 << R1 en | V01 < < l^b is met goede benadering
(16)
v3 « Vb {1 — S R, (I — èc')}............
Uit (16) volgt, dat de anodespanning exponentieel verloopt en niet
lineair, zoals wordt gewenst. Doch de tijdconstante R0 Cx is zo groot,
dat in het in aanmerking komende tijdsverloop (van tx tot t2, fig. 6)
de afwijking van een lineair verloop zeer gering is. De e-functie kan
worden voorgesteld door een oneindig voortlopende reeks
v
X +
, _+_
X2 , X2 +
, _T
X4 +
,
ex=I
+, _r

(17)

Is de exponent x klein, dan verkrijgt men reeds een goede benadering
door alleen de eerste twee termen te nemen, dus is
ex sa 1 -f x.
In ons geval is x = — t/R0 Cv dus is
Va&Vb 1 — SRJ1-1 +

ié:)! - ^(' —sr2 Ro cj

(18)

een goede benadering. Voor (5) kan bij benadering worden geschreven
(19)
R0
S R± R2
Substitutie van (19) in (18) geeft
(20)

in overeenstemming met de reeds op blz. 273 afgeleide waarde. Dat
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de hier gebruikte benadering in practische gevallen geoorloofd is,
blijkt uit een voorbeeld.
Stel de tijdsduur t van de zaagtand 100 ^sec, Rl = 1 MD, en de
waarde, waartoe Va daalt, 1/2 Va. Dan is t/R1 Cl = 1/2, dus Cx = 200 pF.
Stel verder R2 = 60 000 D en S — 5 mA/V. Dan is R0 = R1 (1+S R2) =
1
x2
= 301 MD en t/R0 C1 =
De term -^-p van de reeks (17), die
is verwaarloosd, is lU(tlR0 C2)2, dus is slechts V1201 maal de vooraf
gaande term. De volgende termen van de reeks (17) zijn dus a fortiori
te verwaarlozen.
De eigenschappen van de gebruikte buis spelen een zeer onder
geschikte rol; zou bv. de steilheid tot de helft afnemen, dan wordt
alleen de lineariteit iets minder goed; de amplitude van de opgewekte
zaagtandvormige spanning neemt daarbij niet merkbaar af. Dit is een
gevolg van de zeer sterke tegenkoppeling door de condensator Cv
Een andere methode om de zaagtandvormige spanning periodiek
te doen optreden is in fig. 7 aangegeven. Hierbij wordt een afzonderlijke
buis Bo gebruikt. In de rusttoestand is de buis B2 geleidend, waardoor
de anodespanning laag is. De kathodespanning van de buis Bj is
positief, waardoor in deze buis, ondanks de positieve roosterspanning,
geen anodestroom vloeit, De anodespanning is gelijk aan de voedings
spanning.
Zodra de spanning van het rooster van de buis B2 negatief wordt,
wordt de anodestroom nul. De condensator C1 wordt nu over de
weerstand
geladen. De buis B2 speelt dezelfde rol als de schakelaar
S in fig. 4. Overigens werkt de schakeling op dezelfde wijze. De
lineariteit van de anodespanning Va van de buis Bt is zeer goed;
daardoor kan, bij een voedingsspanning van 300 V, een daling van
de anodespanning tot bv. 50 V worden toegelaten, zodat de amplitude
van de zaagtandvormige spanning 250 V wordt.
De schakeling volgens fig. 2 (in Amerikaanse literatuur „bootstrap”
genoemd) is uit Amerika afkomstig en wordt vrijwel steeds in
Amerikaanse apparaten aangetroffen. De schakeling volgens fig. 7 (de
Miller-schakeling) is uit Engeland afkomstig en wordt in de Engelse
apparaten gebruikt. Er is over gestreden, welke dezer beide schakelingen
de voorkeur zou verdienen. In wezen zijn ze echter gelijk. Het enige
verschil is, dat in fig. 2 de weerstand R3 tussen de kathode van de
buis Bo en aarde is geplaatst, en deze buis werkt in anodebasisschakeling, terwijl in fig. 7 de overeenkomstige weerstand Rx aan de
anodezijde van de buis B2 is geplaatst en deze buis werkt in kathodebasisschakeling. In fig. 2 wordt de zaagtandvormige spanning aan het
circuit R2 C2 teruggevoerd aan de bovenzijde van R2; in fig. 7 aan
de bovenzijde van Cv Bij de schakeling volgens fig. 2 is de stroom
door R2 gelijk aan 8 70, waarin I0 de beginwaarde van de stroom
*+1
is; bij de schakeling volgens fig. 7 neemt de roosterspanning van de
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buis Bo toe met een bedrag VJg + 1, zodat de stroom door i?2 afneemt
g I0, evenals bij de schakeling volgens fig, 2.

£+1

De lineariteit is dus in beide gevallen dezelfde. Het enige verschil is,
dat de schakeling volgens fig. 7 „negatieve" zaagtanden geeft en fig. 2
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Fig. 7. Miller-integrator, waarbij de sturende impulsvormige
spanning aan een afzonderlijke buis wordt toegevoerd.
„positieve". Negatieve zaagtanden kunnen in het algemeen moeilijker
worden versterkt dan positieve, daar de versterkbuis dan bij een
grotere ruststroom moet worden ingesteld, om te voorkomen, dat de
roosterspanning te sterk negatief zou worden, zodat vervorming op
treedt. Meestal wordt echter de verkregen zaagtandvormige spanning
niet verder versterkt, daar deze voor de meeste electronenstraalbuizen
ruimschoots voldoende is. In het algemeen streeft men er in de impuls
techniek naar, de impulsen steeds direct met de vereiste amplitude op
te wekken, daar het onvervormd versterken van korte, steile impulsen
moeilijkheden oplevert.
4. De Miller-transitronschakeling
De Miller-transitronschakeling, voorgesteld in fig. 8a, levert een
zaagtandvormige spanning zonder dat er uitwendig impulsen aan
behoeven te worden toegevoerd. De werking van deze schakeling kan
het eenvoudigst worden verklaard door de penthode gesplitst te denken
in twee trioden, zoals in fig. 8b is aangegeven. De eerste triode wordt
gevormd door de kathode, het eerste rooster, en het tweede rooster
als anode. De tweede triode wordt gevormd door het tweede rooster,
dat als virtuele kathode kan worden beschouwd, het derde rooster als
stuurrooster, en de anode van de buis als anode. Zo is een multivibratorschakeling verkregen (zie hfdst. V). De schakeling kan dus
spontaan oscilleren.
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Onderstellen we, dat de buis vrijwel is afgeknepen. De onderzijde
van de condensator C1 ontvangt via Rl en de spanningsdeler Rb een
positieve lading van de voedingsbron. De anodestroom neemt toe, zodat
de anodespanning daalt. De schermroosterstroom neemt eveneens toe,
waardoor ook de schermroosterspanning daalt. Zodra echter de anode
spanning voldoende is gedaald (tot beneden ca 50 V) zal de schermR2
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Fig. 8. Miller-transitronschakeling.
roosterstroom snel toenemen en daardoor de schermroosterspanning
snel afnemen. Deze snelle daling wordt door de condensator C2 over
gebracht op het remrooster. Dit rooster wordt zo sterk negatief, dat de
anodestroom nul wordt en de gehele kathodestroom naar het schermrooster vloeit. De anodespanning stijgt snel tot de voedingsspanning
(tijdconstante R2 CJ. De condensator C2 wordt ontladen over de weer
stand R4. De negatieve spanning van het remrooster neemt af, de
kathodestroom vloeit weer naar de anode, de schermroosterstroom neemt
af en de schermroosterspanning neemt toe. Het toenemen van deze span
ning doet ook, via C2, de spanning van het remrooster verder toenemen,
zodat de anodestroom nog meer toeneemt. Door deze cumulatieve
werking wordt de spanning van het remrooster zeer snel teruggebracht
op de normale waarde, evenals de schermroosterspanning. De anode
spanning neemt weer af, en het proces herhaalt zich.
In deze schakeling is een zaagtandgenerator met een impulsgever
verenigd. De lineariteit van de zaagtandvormige anodespanning is zeer
goed; de amplitude is voldoende groot. De tijdsduur van de periode
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kan worden ingesteld met de spanningsdeler R5; hiermee wordt de
snelheid, waarmee de condensator Cx wordt geladen, beïnvloed. De
amplitude van de zaagtand vormige spanning is onafhankelijk van deze
tijdsduur, daar de amplitude wordt bepaald door het punt in de
/a-kVkarakteristiek, waar de schermroosterstroom snel toeneemt.
De schakeling kan worden gesynchroniseerd door negatieve impulsen
aan het remrooster toe te voeren.
Bij het ontwerpen van de schakeling moeten we er voor zorgen,
dat de tijdconstante R4 C2 voldoende groot is, opdat in de tijd, dat
het remrooster negatief is, de anodespanning weer tot de oorspron
kelijke waarde is gestegen. Anderzijds mag deze tijd ook niet te groot
zijn, omdat dan de tijd tussen de opvolgende zaagtanden te groot
zou worden.

VIL HET OPWEKKEN VAN IMPULSEN
MET EEN STEIL FRONT

1. De noodzaak van een steil front
In vele gevallen worden impulsen gebruikt om een of andere schake
ling in werking te stellen. Hiervoor moet gewoonlijk een bepaalde
spanning worden overschreden, die echter voor verschillende scha
kelingen verschillend kan zijn. In de radartechniek is hit dikwijls nodig,
verschillende schakelingen gelijktijdig in werking te stellen door een
zelfde impulsvormige spanning (zie hfdst. I). Indien het front van de
impuls niet voldoende steil is, beginnen de verschillende schakelingen
echter niet op hetzelfde ogenblik, maar na elkaar, indien deze niet alle
dezelfde spanning behoeven. Bovendien kunnen deze vereiste span
ningen door allerlei uitwendige oorzaken fluctueren, zodat de onder
linge vertragingen eveneens fluctueren. Het gevolg kan dan zijn, dat
de bepaling van de afstand onnauwkeurig wordt, en bovendien het
beeld op het scherm van de electronenstraalbuis niet stil staat. Dit
laatste, tijdritsel genoemd (Eng.: jitter), is zeer hinderlijk en irriterend.
Vele van deze moeilijkheden worden vermeden, als het front van de
impuls, die de verschillende onderdelen van de schakeling in werking
stelt, voldoende steil is.
De frontsteilheid van de impulsen, die met de in hfdst. III beschreven
schakelingen kunnen worden opgewekt, is in vele gevallen onvoldoende.
Daarom wordt, indien nodig, hierna een schakeling aangebracht, die
de frontsteilheid van de impulsen vergroot, „pieker"-schakeling
genoemd.
2. Een eenvoudige schakeling
Een der eenvoudigste schakelingen is in fig. i aangegeven. In de
anodeketen van een triode is een spoel met een zelfinductie L en een
eigen capaciteit C opgenomen. Het rooster is door de weerstand Rx
met de kathode verbonden; indien aan het rooster geen spanning
wordt toegevoerd, vloeit er een anodestroom /. De weerstand R2
voorkomt, dat hierbij de anodedissipatie te groot wordt. Ontvangt de
buis nu tussen de klemmen A en B een negatieve impuls van voldoende
grootte, dan vloeit geen stroom meer door de buis. De stroom door
een spoel kan echter niet plotseling veranderen; de stroom I vloeit
daarom door de eigen capaciteit C. Daar deze capaciteit klein is zal
deze stroom een grote spanning tussen de punten P en Q veroorzaken.
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Er ontstaat in de keten, gevormd
waarvan de frequentie gelijk is
keten. Wegens de kleine waarde
waarde V, die de anodespanning

door L en C, een gedempte trilling,
aan de eigen frequentie van deze
van C is deze frequentie hoog. De
bereikt, kan worden gevonden door
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Fig. 1. Eenvoudige schakeling voor het verkrijgen van
een steil front van de impulsvormige anodespanning.
de maximale electrische energie van C gelijk te stellen aan de maximale
magnetische energie van L:

V, C V2 = V, L P,

(1)

waaruit volgt
V

(2)

Drukken we I uit in ampère, L in //H en C in //F, dan vinden we
V in volt. Voor I = 10 mA, L = 500 //H en C = 20 pF vinden we
V = 50 volt. Er ontstaat dus een positieve impuls van 50 V aan de
anode van de buis. De duur van de eerste positieve impuls is n VL C =
= 0,314 //sec. Deze impuls is dus zeer kort en derhalve ook steil.
Na deze eerste impuls volgen er meer, die, hoewel steeds in amplitude
afnemend, ongewenst zijn. Door parallel aan de spoel L een diode te
plaatsen (fig. 2) verdwijnen deze en blijft alleen de eerste positieve
impuls over. Tijdens de eerste positieve impuls is de anode van de
diode negatief ten opzichten van de kathode en is de diode dus
onwerkzaam. Zodra echter deze spanning van richting omkeert, ver
tegenwoordigt de diode een kleine weerstand parallel aan de kring L C
en is de trilling vrijwel onmiddellijk beëindigd.
Het is van groot belang, de capaciteit C parallel aan de spoel zo
klein mogelijk te houden. Hoe groter deze capaciteit, des te kleiner
wordt de amplitude en des te groter wordt de duur van de impuls.
Deze beide gevolgen verminderen de frontsteilheid van de impuls.
Daarom wordt voor de diode parallel aan de spoel L een kristaldiode
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(bv. een germanium-diode) genomen. Deze heeft bovendien het voor
deel, dat er geen gloeidraadvoeding bij nodig is. Verder wordt, door
een geschikte wikkel wijze, de eigencapaciteit van de spoel zo klein
mogelijk gehouden. Bij de keuze van het type buis wordt gelet op
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Fig. 2. Door aan de spoel L van fig. 1 een diode B2
parallel te schakelen blijft van de gedempte trilling, die
aan de anode van de buis B, ontstaat, alleen de eerste
halve periode over. De buis B3 in anodebasisschakeling
voorkomt de nadelige werking van de capaciteit van de
er op volgende schakeling.
een kleine anode-rooster- en anode-kathodecapaciteit. De bedradingscapaciteit wordt zo klein mogelijk gehouden door de verbindingen
kort te nemen. Om te zorgen, dat de ingangscapaciteit van de er op
volgende schakeling klein is, wordt de impulsvormige anodespanning
toegevoerd aan een buis in anodebasisschakeling. Hierbij is de ingangs
capaciteit kleiner dan bij gebruik van dezelfde buis in kathodebasisschakeling. De anodebasisschakeling biedt verder het voordeel, dat de
uitgangsimpedantie klein is (zie Deel 2, hfdst. V.B.9). Daarom kan de
kathodespanning gemakkelijk als synchronisatie-impuls naar andere
delen van de installatie worden geleid, zonder dat bedradingscapaciteiten
de impulsvorm nadelig beïnvloeden en zonder dat de verschillende
schakelingen, die alle met de kathode zijn verbonden, invloed op
elkaar uitoefenen.
Indien we, om een hogere impulsspanning te verkrijgen, L zouden
vergroten, zou de impulsduur groter worden. Bovendien zou de eigen
capaciteit C groter worden. Door beide oorzaken zou de frontsteilheid
afnemen. Een hogere impulsspanning kan dus alleen worden verkregen
door de „ruststroom” T te vergroten. Dit vereist een grotere buis en
een groter voedingsapparaat. Dit bezwaar kan worden ontgaan door
tijdens de rustperiode een negatieve spanning aan het rooster te
leggen. Even voor het begin van de werkperiode wordt de roosterspanning weer nul en vloeit er dus weer stroom door de spoel. Daarna
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wordt de roosterspanning plotseling negatief gemaakt en ontstaat de
impulsvormige anodespanning. De roosterspanning blijft nu negatief
tot vlak voor het begin van de volgende werkperiode. Dan wordt de
roosterspanning plotseling nul en zou aan de anode een negatieve
impulsvormige spanning ontstaan. Daar nu echter de diode stroom
doorlaat, veroorzaakt deze voldoende demping over de kring L C om
deze impuls verwaarloosbaar klein te houden. Op deze wijze vloeit er
slechts gedurende een klein gedeelte van iedere periode anodestroom,
zodat met een kleiner type buis en een kleiner voedingsapparaat kan
worden volstaan.
De hier beschreven schakeling wordt niet veel meer gebruikt; voor
het verkrijgen van steile impulsen vindt de oscillator met zelfonderbreking meer toepassing.
3. De oscillator met zelfonderbreking
Van de oscillator met zelfonderbreking is de schakeling en de
werkingswijze aangegeven in Deel 2, hfdst. VII.9 en in Deel 7a,
hfdst. II.F.3.C. Deze schakeling kan voor vele doeleinden dienstbaar
worden gemaakt; zo ook voor het opwekken van impulsen met een
steil front. Zij is vrij eenvoudig en vereist slechts één triode.
Evenals bij de multivibrator (zie hfdst. V) onderscheiden we ook
hier verschillende typen, nl. de a-stabiele oscillator, die blijft oscilleren
zonder dat een uitwendig signaal nodig is, en de mono-stabiele, die
in een stabiele en in een labiele toestand kan verkeren.
In Deel 7a, hfdst. II.F.3.C is de schakeling beschouwd met het oog
op de zaagtandvormige roosterspanning, die daar het doel was. Thans
is het doel het verkrijgen van een impulsvormige spanning; deze
ontstaat in de anodeketen, daar de anodestroom impulsvormig met de
tijd varieert. Met dit doel beschouwen we nu de schakeling volgens
fig. 3. We willen de verschijnselen gedurende een volledige periode
nagaan en beginnen daartoe met het ogenblik, dat de condensator C2
geladen is, met de negatieve pool aan de zijde van het rooster van de
triode. Er vloeit dan geen anodestroom. De condensator Cj ontlaadt
zich over de weerstand R1 en de secundaire wikkeling van de transfor
mator T, totdat de roosterspanning is gestegen tot de waarde —VgQf
waarbij anodestroom begint te vloeien. De toenemende anodestroom
vloeit door de primaire wikkeling van de transformator T, zodat de
anodespanning daalt. De aansluitingen aan deze transformator zijn
zodanig gemaakt, dat de dalende anodespanning de roosterspanning
doet stijgen. Daardoor neemt de anodestroom nog sneller toe, zodat
na een zeer korte tijd de anodestroom groot is, de roosterspanning
positief wordt en de anodespanning laag is. Wegens de positieve
roosterspanning is de ruimte in de buis tussen kathode en rooster
geleidend geworden. Hierdoor neemt nu de roosterspanning niet veel
meer toe. Daar bovendien de anodespanning laag is geworden, neemt
de anodestroom niet verder toe. Doch dan wordt geen spanning meer
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opgewekt in de primaire transformatorwikkeling en dus ook niet in
de secundaire. De condensator Cl ontlaadt zich weer over de roosterkathoderuimte in de buis en de secundaire transformatorwikkeling. De
roosterspanning daalt dus. Hierdoor neemt de anodestroom af en de
anodespanning toe. Dit veroorzaakt een spanning in de secundaire
wikkeling van de transformator, zodanig, dat de roosterspanning verder
afneemt. Dit geschiedt zeer snel, omdat de rooster-kathoderuimte van
de buis niet meer geleidt, en een daling van de roosterspanning de
anodestroom vermindert, waardoor de roosterspanning nog verder daalt.
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Fig. 3.
Oscillator met zelfonderbreking.

Is de roosterspanning sterk negatief en de anodestroom nul geworden,
dan ontlaadt de condensator Cx zich weer over de weerstand R1 en
zijn we aan ons uitgangspunt teruggekeerd en begint weer een nieuwe
periode.
Bij het juist genoemde dalen van de anodestroom is er een magne
tische energie 1/2 LI2 in het magnetische veld van de transformator
aanwezig. Deze wordt gedeeltelijk gebruikt om de condensator Cx te
laden; een ander gedeelte is oorzaak van het optreden van een gedempte
trilling in het circuit, gevormd door de primaire wikkeling en de eigen capaciteit C2, op dezelfde wijze als in de schakeling volgens fig. 1.
Daardoor wordt de anodespanningsimpuls ook hier scherper en wordt
de roosterspanning zeer sterk negatief. De gedempte trilling in de anode
spanning wordt door de secundaire transformatorwikkeling op het
rooster overgebracht. Daarbij kan het voorkomen, dat gedurende de
tweede helft van de eerste periode, soms zelfs nogmaals gedurende
de tweede periode, de roosterspanning positief wordt en twee of meer
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pieken achter elkaar ontstaan. Om dit te voorkomen wordt een weer
stand i?3 parallel aan de secundaire transformatorwikkeling geplaatst,
waardoor de demping van de trilling groter wordt.
Tussen de kathode van de buis en aarde is een kleine weerstand R2
van bv. 50 £2 opgenomen; over deze weerstand ontstaan de spanningsimpulsen evenredig met de anodestroom, vermeerderd met de roosterstroom. De spanning van de impuls is dan bv. 20 a 50 V. De schakeling
is dan zeer geschikt om op een coaxiale kabel met een karakteristieke
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Fig. 4. Oscillatcr met zelfonderbreking, waarbij het rooster van
de buis over een grote weerstand R1 met de positieve voedings
spanning is verbonden.
impedantie van 50 D, die de synchronisatie-impuls aan de verdere
installatie toevoert, te worden aangesloten.
Door op de transformator een derde wikkeling aan te brengen, kunnen
positieve of negatieve impulsen met een grote waarde (bv. 100 a 300 V)
worden verkregen.
De duur van de impulsen wordt in hoofdzaak bepaald door de
eigenschappen van de transformator; een grote spreidingszelfinductie
en een grote eigencapaciteit geven een lange impuls; een kleine spreidingszelfinductie en een kleine eigencapaciteit geven een korte impuls.
In practische gevallen ligt de impulsduur tussen 0,08 en 1,5 7sec.
De tijd tussen de impulsen, dus de frequentie der impulsen, hangt
van verschillende factoren af, In de eerste plaats heeft de maximale
negatieve roosterspanning invloed. Hoe groter deze negatieve spanning,
des te langer duurt het voor deze spanning is afgenomen tot de waarde
— Vg0, Deze maximale negatieve spanning is des te groter, naarmate
de magnetische energie in de transformator groter is. Verder hangt
deze tijd af van de grootte van de weerstand R1; hoe groter weerstand,
des te langer duurt het voor de roosterspanning de waarde — Vg0
bereikt. De grootte van C1 heeft maar weinig invloed; bij een kleine
waarde van C1 is het product R1 C1 wel klein, maar de maximale
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negatieve spanning is dan groot, zodat deze twee effecten elkaar groten
deels compenseren.
De stroom, die tijdens de impuls door de buis vloeit, is zeer groot;
bij een normale ontvangbuis bv. 1 A. Een groot deel van deze kathodestroom is roosterstroom. Er moet dus voor worden gewaakt, dat de
toelaatbare roosterdissipatie (ca 0,1 W) niet wordt overschreden. De
duur van een periode mag dus niet te kort zijn ten opzichte van de
duur van de impuls.
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Fig. 5. Mono-stabiele oscillator met zelfonderbreking. Het
rooster van de buis is over een weerstand
met een negatieve
spanning verbonden.
Bij de schakeling volgens fig, 3 is de tijd tussen de impulsen niet
zeer constant. De kromme, die de roosterspanning voorstelt, verloopt
in de nabijheid van — Vg0 bijna horizontaal, zodat het snijpunt ge
makkelijk wordt verplaatst door kleine uitwendige oorzaken. Bovendien
is de spanning, tot welke de condensator C1 wordt geladen, aan toe
vallige veranderingen onderhevig. Het eerstgenoemde bezwaar kan
worden ondervangen op dezelfde wijze als bij de multivibrator (zie
hfdst. V), nl. door de weerstand R1 niet met aarde, maar met de
positieve voedingsspanning te verbinden, zoals in fig. 4 is aangegeven.
De schakelingen volgens fig. 3 en 4 zijn van het a-stabiele type.
Door de weerstand
met een negatieve spanning te verbinden wordt
een mono-stabiele oscillator verkregen (fig. 5). Deze negatieve spanning
is zo groot, dat de schakeling zonder uitwendig signaal in rust is (7a = o).
Wordt nu een positieve impuls (de synchronisatie-impuls) aan het roos
ter toegevoerd, dan vloeit er anodestroom en wordt één periode door
lopen, zoals bij de schakeling van fig. 3. Na deze periode blijft de
schakeling ten gevolge van de grote negatieve roosterspanning weer
in rust tot de volgende synchronisatie-impuls aan het rooster wordt
toegevoerd.
Daar bij de schakeling volgens fig. 5 de synchronisatie-impulsen
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worden toegevoerd aan het roostercircuit, dat een kleine impedantie
bezit, wordt de voorafgaande schakeling, die de synchronisatie-impulsen
levert, belast. Tijdens de impuls treedt bovendien een grote positieve
spanning aan het rooster op, waardoor gemakkelijk terugwerking op
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Fig. 6. Aan de schakeling van fig. 5 gaat een buis Ba in anodebasisschakeling vooraf; aan het rooster van deze buis worden
de synchronisatie-impulsen toegevoerd. Van de derde wikkeling
van de transformator kunnen impulsen met grote amplitude
worden afgenomen.
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Fig. 7. Als fig. 6, doch de buis Bx in kathodebasisschakeling,
terwijl het rooster van deze buis over de weerstand
met een
grote negatieve spanning is verbonden.
de voorafgaande schakeling kan optreden. Deze bezwaren treden niet
op bij de schakeling volgens fig. 6, waar een buis in anodebasisschakeling aan de oscillator voorafgaat.
In de meeste gevallen wordt echter de schakeling volgens fig. 7
gebruikt. De weerstand i?4 is verbonden met een zo grote negatieve
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spanning, dat zonder uitwendig signaal de anodestroom van de buis
Bj nul is. Een positieve synchronisatie-impuls van voldoende grootte
op het rooster van de buis Bt veroorzaakt een negatieve impuls aan
de anode van de buis B2, waardoor een positieve impuls aan het rooster
van de buis B2 ontstaat en de schakeling in werking wordt gesteld.
Nadat een cyclus is doorlopen, keert de rusttoestand terug tot de
volgende synchronisatie-impuls aan het rooster van de buis Bi optreedt.

19

VUL HET OPWEKKEN VAN DE
CALIBRAT IE-IMPULSEN

Zoals in hoofdstuk I is vermeld, worden aan de electronenstraalbuis
calibratie- of ijkimpulsen toegevoerd, die op het scherm een schaal
zichtbaar maken, waarmee de afstand tot het reflecterende voorwerp
kan worden bepaald. Bij een afstandsscherm bestaat deze schaal uit
een aantal strepen (hfdst. I, fig. i); bij een panoramascherm uit een
aantal concentrische cirkels. Deze calibratie-impulsen moeten ge
synchroniseerd zijn met de tijdbasis en de zendimpulsen. Voor deze
synchronisatie zijn twee principieel verschillende methoden in gebruik.
Bij de eerste methode, die in hoofdzaak wordt gevolgd als grote nauw
keurigheid wordt vereist, zoals bij militaire installaties gewoonlijk het
geval is, wordt uitgegaan van een oscillator met de (relatief hoge)
frequentie van de calibratie-impulsen. Deze oscillator doet dienst als
„moederklok". Door middel van frequentiedelers wordt hiervan de
synchronisatie-impuls afgeleid, die wordt toegevoerd aan de tijdbasis
en aan de zender. Bij de tweede methode, die vooral toepassing vindt,
als met een minder grote nauwkeurigheid kan worden volstaan, doch een
zo eenvoudig mogelijke installatie op prijs wordt gesteld, zoals bij
civiele toepassingen vaak het geval is, wordt de omgekeerde weg
gevolgd. Hierbij wordt uitgegaan van een oscillator met de lagere
frequentie van de zendimpulsen en de tijdbasis. Deze oscillator levert
rechtstreeks de impulsen, nodig voor het synchroniseren van de zend
impulsen en de tijdbasis, terwijl de calibratie-impulsen hiervan worden
afgeleid door frequentievermenigvuldiging. Bij de eerstgenoemde
methode wordt vrijwel steeds uitgegaan van een kristaloscillator. De
frequentie hiervan kan gemakkelijk tot op 0,01 % nauwkeurig worden
gehouden. Dit betekent, dat een afstand van io km nog tot op i m
nauwkeurig kan worden gemeten. Fig. i geeft schematisch de calibratie schakeling aan. De frequentie van de oscillator is 150 kHz. Hierbij is
de duur van een periode 62/3 //sec, overeenkomende met een afstand
van 1 km. De door de oscillator opgewekte sinusoïdale spanning
wordt bv. met een schakeling volgens hfdst. III, fig. 6, vervormd tot
een blokvormige spanning. Deze wordt op een der in hfdst. IV aan
gegeven wijzen gedifferentieerd, zodat impulsen ontstaan, afwisselend
positief en negatief. De positieve impulsen worden gebruikt voor de
synchronisatie van een oscillator met zelfonderbreking (hfdst. VII),
die zeer scherpe impulsen levert, die aan de electronenstraalbuis worden
toegevoerd voor het verkrijgen van de calibratietekens, die afstan
den van telkens 1 km aanduiden. Zoals in hfdst. I vermeld, is een
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radarinstallatie gewoonlijk 20 ingericht, dat ingesteld kan worden op
verschillende afstanden. Wil men een groter gebied op het scherm
zichtbaar maken, dan wenst men de calibratietekens ook met grotere
tijdsverschillen. Wenst men bv. bij de instelling voor een grotere
afstand de ijkimpulsen overeenkomende met telkens 5 km verschil in
ra;
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Fig. 1. Schematische voorstelling van een schakeling voor
het opwekken van calibratie-impulsen, met frequentiedeling.
afstand, dan wordt de frequentie van de reeds verkregen ijkimpulsen
in een frequentiedeler door 5 gedeeld. Het tijdsverschil tussen de
impulsen is dan 5 x 62/3 = 33V3 ^sec. Deelt men de nu verkregen
frequentie door 3 en daarna door 5 (ineens delen door 15 is moeilijker
en minder betrouwbaar), en voert men de 20 verkregen impulsen als
synchronisatie-impulsen toe aan de zender en aan de tijdbasis van de
electronenstraalbuis, dan kan een gebied tot 75 km afstand zichtbaar
worden gemaakt, terwijl de calibratietekens onderlinge afstanden van
1 of 5 km kunnen aangeven. De herhalingsfrequentie van de installatie
is dan 150 : 5 x 3 x 5 = 2 kHz.
Bij de tweede methode van calibreren, in fig. 2 in blokschema
aangegeven, worden de synchronisatie-impulsen met een frequentie
van 2 kHz toegevoerd aan een multivibrator, die er negatieve poortimpulsen van maakt. D ;ze poortimpulsen worden toegevoerd aan een
schakeling, die sinusoïdale spanningen opwekt met een hogere frequen
tie, zodanig, dat bij het begin van iedere poortimpuls een sinusoïde
begint. Van deze sinusoïdale spanning worden, op dezelfde wijze alsbij de schakeling volgens fig. 1, de ijkimpulsen afgeleid. De eerste
calibratie-impuls val" samen met het begin van de poortimpuls, dus
met het begin van de tijdas.
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Het vormen van de sinusoïdale spanning uit de poortimpulsen
geschiedt met een der schakelingen van fig. 3. Fig. 3a vertoont grote
overeenkomst met die volgens hfdst. VII, fig. 1, met dit verschil, dat
parallel aan de spoel L een condensator C opzettelijk is aangebracht.
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Fig. 2. Schematische voorstelling van een schakeling voor het opwekken van
calibratie-impulsen, waarbij wordt uitgegaan van de synchronisatie-impulsen
der installatie.
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Fig. 3. Schakelingen voor het opwekken van een trilling met de frequentie der
calibratie-impulsen, uitgaande van poortimpulsen: a. met buis in kathodebasisschakeling; b. met buis in anodebasisschakeling; c. met Hartley-oscillator.
Aan de anode van de buis ontstaat een gedempte trilling, zoals in
hfdst. VII is beschreven, waarvan de frequentie kan worden ingesteld
met de condensator C. Bij het einde van de poortimpuls vloeit weer
anodestroom door de buis, waardoor de kring L C wordt gedempt en
de trilling ophoudt, totdat de volgende poortimpuls een nieuwe ge
dempte trilling opwekt. Fig. 3b geeft de overeenkomstige schakeling
in anodebasisschakeling. Hierbij moet de amplitude van de aan het
rooster toegevoerde poortimpuls groter zijn dan bij de schakeling
volgens fig. 3a, nl. zo groot, dat ook bij de grootste optredende negatieve
waarde van de kathodespanning de anodestroom nul blijft. Toch wordt
gewoonlijk de schakeling van fig. 3b gebruikt, omdat daarbij geen
gelijkspanning aan de kring aanwezig is en het er op volgende circuit
dus direct aan deze kring kan worden aangesloten. Tijdens de poort
impuls mag de amplitude van de trilling niet te veel afnemen; anders
zou het ontstaan van de ijkimpulsen in gevaar worden gebracht. De
amplitude van de eerste trilling is bij benadering V1 = I VL/C,
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waarbij I de anodestroom is vóór het begin van de poortimpuls.
L/C = 25 X ioG is een goede practische waarde. De amplitude van
de gedempte trilling is V = V1e~^2L^t. Een periode later is de

T) . De verhouding tussen twee opvolgende
amplitude V1e 24-(t+
L
amplituden is dus e^ T'2 L. De logarithme hiervan noemt men het
RT
logarithmisch decrement d =
. De kwaliteitsfactor van de kring is
2L

Q=

waaruit volgt: d = ~. Na p perioden is de amplitude
*
v
afgenomen tot VL e P d. Voor p =
is de amplitude dus af
genomen tot —■

0,37 maal de oorspronkelijke waarde. Is bv.

Q = 90, dan is dit het geval na

^ 29 perioden. Het kan zijn, dat

de amplitude van de trilling bij het einde van de poortimpuls te klein
is geworden om de er op volgende schakeling goed in werking te
stellen. Dit hangt af van het aantal ijkimpulsen, dat op het scherm
wordt verlangd, en de kwaliteitsfactor van de kring. Is bv. het ver
langde aantal impulsen niet groter dan 5 en Q = 80, dan zal de afname
van de amplitude nog niet hinderlijk zijn. Is het aantal ijkimpulsen
echter groter, dan kan de schakeling volgens fig. 3c worden gebruikt.
De buis B2 met de kring L C vormen een oscillator in Hartleyschakeling. Tijdens de poortimpuls aan het rooster van de buis Bx
blijft de amplitude van de trilling over de kring constant. Na het einde
van de poortimpuls vloeit er anodestroom door de buis Bx, waardoor
de kring LC zo sterk wordt gedempt, dat het oscilleren ophoudt. Met
de regelbare weerstand R kan de mate van terugkoppeling worden
geregeld.
Een volledige schakeling is in fig. 4 aangegeven. De buizen Bx en
B2 komen overeen met de gelijknamige buizen van fig. 3c. De buis
B3 zet de sinusoïdale trilling om in een blokvormige spanning. Tussen
de anode van de buis B3 en het rooster van de buis B4 bevindt zich een
differentiërend netwerk, zodat de roosterspanning van de bu s B4 korte
pos tieve impulsen bevat. Aan de anode van de buis B4 ontstaan daar
door scherpe negatieve impulsen, die worden toegevoerd aan de
oscillator met zelfonderbreking (buis B5). Van de weerstand Ru in de
kathodeleiding van de buis B5 kunnen de calibratie-impulsen worden
afgenomen.
Enkele bijzonderheden van de schakeling zullen we nog nader
beschouwen. De weerstand R2 dient om te voorkomen, dat de anodestroom van de buis Bx te groot zou worden gedurende de tijden tussen
de aan het. rooster toegevoerde poortimpulsen. De weerstand Rz dient
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om de gewenste mate van terugkoppeling te verkrijgen, doch begrenst
tevens de anodestroom van de buis B2. De weerstand R4 en de spoel
L2 dienen voor het compenseren van de invloed van parasitaire capa
citeiten (z^e bv. Deel 2, hfdst. V.B.4, f.g. 24 en Deel 6a, hfdst. V.A).
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Fig. 4. Een volledige schakeling voor het opwekken van calibratie-impulsen
uitgaande van poortimpulsen.
Rl = 1 Mü;
R2 = 22000
i?3 = 1500 D;
= 4700 £2;
i?5 = 5000 £2;
Re = 1000
1000 Q;
i? 7
22000 £2;
i? 8

R9
R 10

0,33 MD;
1800 £2;
Rn = 300 £2;
R12 = 39 000 £2;

Ci = 0,1
C3 = 500
C4
100
C5 = 500
C6 = 0,5

fiF;
pF;
pF;
pF;
nF;

Li 1 afhankelijk van de
gewenste frequentie.
C2 S
L2 = 5 ^H.

De weerstand RA voorkomt, dat de spanning over L2 op een h:nderlijke
wijze u ttr lt. Voor het verkrijgen van een blokvormige anodespanning
is het nodig, dat de ampl tude van de s nusoïdale roosterspannn g van
de bu s B3 aanzienlijk groter s dan de roosterru mte. De kathodes van
de bu zen B3 en B4 zijn met elkaar verbonden. Deze twee buizen vormen
een mono-stabiele multivibrator volgens hfdst. V, fig. 15. Het rooster
van de buis B3 is verbonden met de aftakking tussen de weerstanden
Rq en R7 in de kathodele d ng van deze buis; het rooster van de buis
B4 is over de weerstand Rd verbonden met de onderzijde van Rv
Daardoor is de negatieve roosterspanning van de buis B4 groter dan
die van de buis B3. De anodestroom van de buis B4 is zodoende zeer
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klein. Wordt nu aan het rooster van de buis B3 een sinusoïdale spanning
toegevoerd, dan zal bij de negatieve helft van de periode de anodestroom van de buis B3 nul worden en die van de buis B4 toenemen.
De anodespanning van de buis B3 neemt toe. Hierdoor wordt een
positieve impuls aan het rooster van de buis B4 toegevoerd. Wegens
de kleine waarde van C3 duurt deze impuls slechts kort, zodat een
korte negatieve impuls aan de anode van de buis B4 ontstaat. De hier
beschreven schakeling is zeer geschikt om met behulp van twee triodes
(hier B3 en B4) scherpe impulsen te verkrijgen.
De impulsvormige spanning van de anode van de buis B4 wordt
toegevoerd aan de buis B5. Deze buis heeft een grote positieve kathodespanning, zodat zonder uitwendig signaal de anodestroom nul is. Door
de grote positieve roosterimpuls vloeit er een impulsvormige anode
stroom, zodat de calibratie-impulsen kunnen worden afgenomen van
de weerstand i?n.

i
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IX* HET OPWEKKEN VAN DE
AFSTANDSMERKIMPULS

In hoofdstuk VIII hebben we gezien, hoe op het panoramascherm
een aantal concentrische cirkels kunnen worden aangebracht om
daarmee de afstand tot een doel te bepalen. Deze afstand kan ook
op een andere wijze worden gevonden. Bij een afstandsscherm laat
men een lichtende stip over het scherm gaan langs de tijdas tot deze
stip met het beeld van het beschouwde doel samenvalt. Op het
bedieningsorgaan, waarmee men met de hand de plaats van deze stip
varieert, kan de afstand worden afgelezen. Bij een panoramascherm
ontstaat, wegens de ronddraaiende afbuigspoelen, in plaats van een
stip een cirkel, waarvan de straal zo wordt ingesteld, dat deze cirkel
door het beeld van het beschouwde doel gaat.
Bij civiele radarinstallaties is de kwaliteit van het beeld op het
scherm het belangrijkst; de bepaling van de afstand behoeft gewoonlijk
niet nauwkeuriger te geschieden dan tot op i %, zodat op 5 km
afstand de fout hoogstens 50 m is. Dit is ongeveer dezelfde nauw
keurigheid die met optische methoden kan worden verkregen. Groter
nauwkeurigheid heeft bij een panoramascherm ook weinig zin. (De
meeste civiele installaties beschikken alleen over een panoramascherm,
niet over een afstandsscherm.) Stel, dat de straal van het scherm 14 cm
is en de diameter van een lichtend punt 1 mm. Een straal van de buis
bevat dus 140 punten, zodat de grootste
bereikbare nauwkeurigheid 1/14/, is. Bij
militaire installaties wordt echter gewoon
vlijk een grotere nauwkeurigheid verlangd.
Juist het bepalen van de afstand is daar
hoofdzaak; de kwaliteit van het beeld op
het scherm is van ondergeschikt belang.
Dit is mogelijk met een afstandsscherm.
Fig. 1. Een zaagtandvormige Op de eerste plaats wordt daarbij een buis
spanning, die een impulsvor
mige spanning veroorzaakt gebruikt met een niet-nalichtend scherm,
op het ogenblik, dat de eerst zodat de diameter van het focus veel klei
genoemde spanning de waar ner kan zijn. Het voornaamste is evenwel,
de V bereikt.
dat het gedeelte van de tijdas, waarop het
beschouwde doel is gelegen, sterk vergroot
kan worden afgebeeld, waardoor de instelling van het afstandsmerk
veel nauwkeuriger kan geschieden.
Bij het opwekken van de afstandsmerkimpuls, kortweg merkimpuls
genoemd, wordt vrijwel steeds uitgegaan van een zaagtandvormige
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spanning; (fig. 1). Deze begint lineair toe of af te nemen op het ogenblik,
dat de tijdbasis begint en loopt door tot het einde van de tijdbasis.
Deze spanning wordt toegevoerd aan een schakeling, die een impuls spanning aan de electronenstraalbuis geeft wanneer de zaagtandvormige
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Fig. 2. Schakeling voor het opwekken en instellen van de afstandsmerkimpuls.
Hierbij wordt uitgegaan van een afnemende zaagtandvormige spanning. (Het
spanningsverloop, aangegeven bij de anode van Do, behoort bij de anode van D3.)
spanning een bepaalde waarde V heeft bereikt. Deze spanning V wordt
zo ingesteld, dat de impuls op de gewenste plaats op het scherm
verschijnt. Als de tijdas met constante snelheid wordt doorlopen, is
de afstand tot het doel evenredig met de spanning V en kan worden
afgelezen op het bedieningsorgaan, waarmee V wordt ingesteld.
We zullen nu enkele schakelingen voor het opwekken van merkimpulsen nader beschouwen. Bij de schakeling volgens fig. 2 wordt
aan het remrooster van de buis Bx een positieve poortimpuls toe
gevoerd, afkomstig van een multivibrator, die gesynchroniseerd is met
de zendimpulsen en de tijdbasis van de e.s.b. Hierdoor ontstaat een
zaagtandvormige spanning aan de anode van deze buis (zie hfdst. VI,
fig. 6). De anode van de diode D2 is eerst positief ten opzichte van de
kathode, zodat deze diode geleidt. Van de diode D3 is daarbij de
anode negatief ten opzichte van de kathode, zodat er geen stroom
door deze buis vloeit. De zaagtandvormige afnemende spanning aan
de anode van de buis Bj doet de spanning van de anode van de diode
D2 dalen; deze was gelijk aan de kathodespanning. Dan vloeit er
verder geen stroom meer door deze diode, zodat de anodespanning,
die tot dan toe vrijwel dezelfde was als die van het aftakpunt op de
weerstand RG, daalt. Na enige tijd daalt de spanning van de kathode
van de diode D3 zover, dat deze diode geleidt en de verbinding
met het eerste rooster van de buis B2 tot stand brengt, zodat de roosterspanning van de buis B2 nu overeenkomstig de zaagtandvormige
spanning afneemt. De roosterruimte van de buis B2 is zeer klein, bv.
2 V, zodat de anodestroom nu vrijwel terstond tot nul daalt. Hierdoor
ontstaat een positieve impuls aan de anode van de buis B2, die door
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de transformator T als een positieve impuls op het rooster van de
buis B3 wordt overgebracht. Ten gevolge van de grote negatieve
roosterspanning vloeide er geen stroom door deze laatste buis; de
positieve impuls op het rooster veroorzaakt een scherpe impuls
spanning over de weerstand i?13, die via de condensator C7 kan worden
afgenomen. De schakeling van de buis B3 komt overeen met die van
hfdst. VII, fig. 5.
De uitgangsimpuls wordt dus ingeleid op het ogenblik, dat het ver
schil van de zaagtandvormige spanning aan de kaïhode van de buis D3 en
de spanning van het aftakpunt op de potentiometer RG gelijk is aan —2 V.
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Fig. 3. Als fig. 2, doch uitgaande van een toenemende zaagtandvormige spanning.
Door dit punt in te stellen kan dus de merkimpuls op het scherm van
de e.s.b. op de gewenste plaats worden gebracht. De schaal van deze
potentiometer kan dus in „afstand" worden geijkt. Voor een nauw
keurige plaatsbepaling wordt nu als volgt te werk gegaan. De in
hfdst. VIII beschreven schaalimpulsen worden aan de e.s.b. toe
gevoerd; deze geven de cirkels op het panoramascherm (of de schaal strepen op het afstandsscherm). Bovendien wordt de in dit hoofdstuk
beschreven merkimpuls aan de e.s.b. toegevoerd. Stel, dat er 10 schaalcirkels aanwezig zijn, en dat hun onderlinge afstanden overeenkomen
met 1 km. RG wordt ingesteld op de schaalstreep „1 km". De weer
stand i?7 wordt gevarieerd tot het afstandsmerk samenvalt met de
eerste schaalcirkel. Nu wordt RG ingesteld op de schaalstreep „9 km'
en Rx gevarieerd tot het afstandsmerk samenvalt met de 9de schaal
cirkel. Dit wordt zo nodig herhaald tot de schaal van RG klopt met
de schaalcirkels. Nu kan de afstand van een willekeurig beeldpunt
worden bepaald door RG zo in te stellen, dat de merkcirkel door het
beschouwde beeldpunt gaat. De afstand kan dan op de schaal van RG
worden afgelezen.
Door de condensatoren C8, C9 en C10 om te schakelen kan de
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inrichting geschikt gemaakt worden voor verschillende reikwijdten,
daar de snelheid, waarmee de zaagtandspanning aan de anode van de
buis
verandert, omgekeerd evenredig is met deze capaciteit. Het
is gewenst, hierbij ook de weerstanden R4 en R: door andere te ver
vangen ; soms wordt dit echter eenvoudigheidshalve achterwege gelaten.
Deze schakeling bezit de gunstige eigenschap, dat het ogenblik,
waarop de uitgangsimpuls ontstaat, vrijwel onafhankelijk is van de
voedingsspanning. Bij een hogere voedingsspanning wordt de helling
van de zaagtandvormige spanning groter, doch de spanning van de
diode D2 wordt ook groter. Deze beide effecten heffen elkaar vrijwel
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Fig. 4. Vereenvoudiging van de schakeling volgens fig. 3. De
buizen B3, B4 en B5 zijn hier door een enkele buis B3 vervangen;
de verkregen impulsen zijn hierbij echter minder scherp.
op. Dit verschijnsel treedt bij een lineaire zaagtandspanning steeds op.
Een andere schakeling voor het opwekken van de merkimpuls is in
fig. 3 aangegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een toenemende
zaagtandvormige spanning. Deze laatste wordt opgewekt met een
schakeling, zoals aangegeven in hfdst. VI, fig. 3. De buis B2 is een
dubbeltriode (bv. ECC40); de beide triodes zijn parallel geschakeld.
Hierdoor wordt de condensator C3 in de tijd tussen twee zaagtanden
snel geladen. De kathodeweerstand R8 is met een negatieve spanning
verbonden, zodat in de rusttoestand ondanks de grote waarde van R3
toch nog enige anodestroom door de buis B2 vloeit, waardoor de
lineariteit in het begin van de zaagtand beter wordt.
De positieve zaagtandspanning wordt aan de anode van de diode
D3 gelegd. De kathode van deze buis bezit een positieve spanning,
waarvan de grootte in hoofdzaak wordt bepaald door de stand van de
potentiometer R8. In de rusttoestand is de anodespanning van de
diode D3 lager dan de kathodespanning. Bereikt nu de zaagtand
spanning de waarde, bepaald door R8, dan wordt de diode D3 geleidend
en bereikt de zaagtandspanning het rooster van de buis B3. In de rust
toestand voert deze buis een kleine anodestroom, bepaald door de
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weerstand
Zodra nu de toenemende zaagtandspanning het rooster
van deze buis bereikt, neemt de anodestroom toe en ontstaat een
impuls over de primaire wikkeling van de transformator Tv Daar de
zelfinductie van deze wikkeling klein is, is de impuls kort (zie hfdst. VII).
Aan het rooster van de bu s B4 ontstaat dan een positieve impuls. De
negatieve spanning van dit rooster is zo groot, dat in de rusttoestand
vrijwel geen anodestroom vloeit. Door de positieve impuls op dit
rooster ontstaat er een negatieve impuls aan de anode, waardoor de
buis B5 op de bekende wijze in werking wordt gesteld en over de
weerstand 7?42 de gewenste positieve impuls ontstaat.
De potentiometer Rs doet dezelfde dienst als de potentiometer i?G
in fig. 2; de weerstanden RG, R7 en R9 komen overeen met de weer
standen R4 en R- van fig. 2. De beide weerstanden R7 en R9 zijn op
één as geplaatst, zodat de totale weerstand in dit circuit bij regeling
niet verandert.
In fig. 4 is een eenvoudiger schakeling aangegeven, waarbij de
buizen B3, B4 en B5 van fig. 3 door één buis zijn vervangen. De
verkregen impuls is hierbij minder scherp dan bij de schakeling
volgens fig. 3.

X. HET AUTOMATISCH
TERUGSCHAKELEN VAN EEN
MULTIVIBRATOR

De multivibrator, die gebruikt wordt bij het voortbrengen van de
zaagtandvormige spanning voor de tijdas, van de schaalimpulsen en
de afstandsmerkimpuls, is gewoonlijk van het mono-stabiele type (zie
hfdst. V). Deze wordt in werking gesteld door een uitwendige syn
chronisatie-impuls. Nadat de tijdas is doorlopen, moet de multivibrator weer in de rusttoestand worden teruggebracht om tijdig
gereed te zijn de volgende synchronisatie-impuls te ontvangen. De
eigen periode van de multivibrator kan zo worden ingesteld, dat dit
terugschakelen op het juiste ogenblik geschiedt. Wanneer een installatie
bij verschillende instellingen moet worden gebruikt, moeten dan zowel
de multivibrator als de zaagtandgenerator worden omgeschakeld. Het
is dan gewoonlijk eenvoudiger, de eigen periode van de multivibrator
onveranderd te laten, en wel groter dan de grootst voorkomende
periode, terwijl de zaagtandgenerator instelbaar wordt gemaakt, zo
danig, dat de snelheid, waarmee de zaagtandvormige spanning toe
neemt, de gewenste waarde verkrijgt. De zaagtandgenerator is dan zo
ingericht, dat, wanneer deze spanning een bepaalde waarde heeft be
reikt, de multivibrator wordt teruggeschakeld.
In fig. i is een dergelijke schakeling aangegeven. Het gedeelte met
de buizen
en B2 vormt een mono-stabiele multivibrator (zie hfdst. V,
fig. io). Denken we de diode DL weg, dan ontstaat aan de anode van
de buis B3 een zaagtandvormige spanning (zie hfdst. VI, fig. i). De
snelheid, waarmee deze spanning toeneemt, kan worden ingesteld door
de condensatoren Ca, Cb, Cc om te schakelen. Door de aanwezigheid
van de diode D1 wordt de multivibrator teruggeschakeld op het
ogenblik, dat de zaagtandvormige anodespanning van de buis B3 een
bepaalde waarde heeft bereikt.
In de rusttoestand vloeit er door de buis B1 geen anodestroom,
zodat de anodespanning van deze buis hoog is. De anodespanning
van de buis B3 is echter laag, daar de roosterspanning van deze buis
nul is en er dus anodestroom vloeit. De diode geleidt daardoor niet.
Zodra een negatieve synchronisatie-impuls aan de anode van de buis
Bt wordt toegevoerd, daalt de roosterspanning van de buis B2 en
vloeit er geen anodestroom meer door deze buis. De anodespanning
van deze buis stijgt, evenals de roosterspanning van de buis Bx. Er
vloeit dan anodestroom door de buis Bv waardoor zijn anodespanning
daalt. De weerstanden R1 en R2 zijn echter zo gekozen, dat de anode
spanning van de buis Bx toch nog hoger blijft dan die van de buis B3.
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De roosterspanning van de buis B3 daalt door de daling van de roosterspanning van de buis B2, die via de condensator C3 aan het rooster
van de buis B3 wordt toegevoerd. Daardoor ontstaat aan de anode
van de buis B3 een zaagtandvormig toenemende spanning. Zodra deze
anode dezelfde spanning heeft bereikt als de anode van de buis Bj
bezit, begint de diode Dx te geleiden en stijgt de spanning van de anode
+ 300 V
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Fig. i. Schakeling voor het automatisch terugschakelen van
een monostabiele multivibrator. De multivibrator met de bui
zen B, en Bo geeft het signaal voor de zaagtandgenerator met
de buis B3. Door de aanwezigheid van de diode D, wordt
de multivibrator op het gewenste ogenblik teruggeschakeld.
van de buis Bl en, via de condensator Cv ook de spanning van het
rooster van de buis B2. Door deze laatste buis vloeit dan weer anodestroom, waardoor de stabiele uitgangstoestand wordt hersteld.
Door de condensatoren Ca, Ct» Cc om te schakelen kan de snelheid,
waarmee de zaagtandvormige spanning toeneemt, en dus ook de duur
van de zaagtand, in stappen worden gevarieerd; met behulp van de
weerstand ï?3 kan deze duur continu worden geregeld. Bij regeling
door omschakeling van de condensatoren blijven de grenzen, waar
tussen de zaagtandvormige spanning varieert, onveranderd, zoals in
fig. 2 is aangegeven. Bij verandering van de weerstand R2 wordt
echter tevens de anodespanning van de buis B3 in de ruststand, en
dus het onderniveau van de zaagtandvormige spanning gevarieerd.
Indien bv. de anodespanning van de buis Bx door het toevoeren van
de uitwendige synchronisatie-impuls daalt van 300 V tot 150 V, zal
de zaagtandvormige anodespanning van de buis B3, onafhankelijk van
de beginwaarde, stijgen tot 150 V, waarna de terugschakeling naa : de
rust* and plaats vindt.
Fig. 3 geeft een schakeling, waarbij de gelijkspanningen van de
multivibrator en de zaagtandgenerator van elkaar zijn gescheiden door
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de condensator C4. De linkerzijde van de condensator C4 heeft in de
rusttoestand de spanning, die met de potentiometer R5 wordt ingesteld.
Deze spanning bepaalt het bedrag, waarmee de zaagtandvormige
spanning aan de anode van de buis B3 moet zijn toegenomen alvorens
de diode Dx geleidend wordt en het terugschakelen plaats vindt, daar
de linkerzijde van de condensator C4 door de diode D2 wordt gebracht
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Fig. 2. De anodespanningen Vai en Vaz
van de buizen B! en B3 uit fig. 1 voor
twee verschillende waarden van de
condensator tussen anode en kathode
van de buis B3. Het terugschakelen
vindt in beide gevallen bij dezelfde
waarde van Vaz plaats.

I

Fig. 3. Verandering in de schakeling
van fig. 1, waardoor de helling van de
zaagtandvormige spanning constant
blijft bij regelen van de duur van deze
spanning.

op de spanning van de aftakking van de potentiometer Rb. Hierbij
blijft de helling van de zaagtand constant en worden de amplitude en
het ogenblik van omschakelen gewijzigd door regeling van de potentio
meter Rb.
Het terugschakelen met behulp van een zaagtandvormige spanning,
zoals beschreven, heeft voor sommige toepassingen het bezwaar, dat
het omschakelen pas geschiedt een korte tijd nadat de diode geleidend
is geworden. Indien in plaats van een zaagtandvormige een impuls
vormige spanning wordt gebruikt voor het inleiden van het terug
schakelen, ligt het ogenblik, waarop dit geschiedt, beter vast. In vele
gevallen is een hiervoor bruikbare impuls reeds voorhanden, bv. bij
de schakeling voor het opwekken van de afstandsmerkimpuls (zie
hfdst. IX). Beschikken we over een negatieve impuls, dan wordt deze
toegevoerd aan het rooster van die buis van de multivibrator, die
anodestroom voert tijdens de werkperiode; beschikken we over een
positieve impuls, dan wordt deze aan het rooster van de andere buis
van de multivibrator toegevoerd om het terugschakelen te doen
geschieden.

;
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In fig. 4 is een dergelijke schakeling schematisch aangeduid. De
buizen Bx en B2 maken deel uit van de multivibratorschakeling. Met
IG wordt een impulsgenerator aangeduid, bv. een generator voor de
afstandsmerkimpuls (zie hfdst. IX). Evenals bij de schakelingen van
fig. i en 3 is de diode D1 normaal niet geleidend. Bij het ontstaan van
de negatieve impuls in de met IG aangeduide schakeling wordt de
diode geleidend, zodat de negatieve impuls wordt toegevoerd aan het
rooster van de buis B^
In fig. 5 is schematisch een schakeling aangegeven, waarmee de
terugschakeling van de multivibrator, die gebruikt wordt voor het
verkrijgen van de tijdas voor een e.s.b. met magnetische afbuiging,

i__r
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1T

I

ir
Dl

O

Fig. 4. Het terugschakelen van de multivibrator met behulp
van een impulsvormige spanning.

Rl
P
L
B3

f

Fig. 5. Schakeling voor het terugschakelen van de multivibrator, waarmee de
tijdas wordt verkregen voor een e.s.b. met magnetische afbuiging. Het ogenblik
van terugschakelen wordt ingesteld met de potentiometer I?3.
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kan plaats vinden. Door de afbuigspoel L vloeit een stroom, die
evenredig met de tijd toeneemt. Deze stroom vloeit ook door de
weerstand Rlf zodat de spanning over deze weerstand eveneens even
redig met de tijd toeneemt. De spanning tussen het punt P en „aarde"
is gelijk aan de constante voedingsspanning verminderd met de span
ning over de weerstand Rx en neemt dus evenredig met de tijd af.
Deze afnemende zaagtandvormige spanning wordt via de condensator
C toegevoerd aan het rooster van die buis van de multivibrator, waar
door tijdens de werkperiode anodestroom vloeit. Door de diode Dx,
waarvan de kathode met een positieve spanning is verbonden, wordt
de bovenzijde van de zaagtand vormige spanning gebracht op de
spanning van de kathode van de buis Dx. De kathode van de diode D2
bezit dezelfde positieve spanning en is dus niet geleidend. Het rooster
van de buis Bx is daardoor geïsoleerd van de zaagtandvormige span
ning. Als deze laatste spanning zoveel is gedaald als de positieve
spanning van de kathode van de diode Dl bedraagt, zal de diode D2
geleidend worden en de verdere spanningsdaling aan het rooster van
de buis
overdragen. Hierdoor wordt de multivibrator in de rust
toestand teruggebracht.

20

XI. EEN EENVOUDIGE RADARINDICATOR
MET AFSTANDSSCHERM

1. Samenstelling van de schakeling
De samenstelling van een eenvoudige radarindicator met afstands
scherm is in fig. i in blokschema aangegeven. Zoals in hfdst. I is
uiteengezet, moet het begin van de door de zender uitgezonden korte
trein van hoogfrequente trillingen samenvallen met het begin van de
tijdbasis in de indicator. Zender en indicator worden daarom door een
zelfde impulsvormige spanning gelijktijdig in werking gesteld. Deze
impuls wordt in de ontvanger toegevoerd aan een mono-stabiele
multivibrator M. Deze multivibrator brengt, op een wijze zoals in de
voorgaande hoofdstukken beschreven, drie generatoren gelijktijdig in
werking: een voor de zaagtandvormige tijdbasis, een voor de afstandsmerkimpuls en een voor de schaalimpulsen. Deze drie signalen worden
toegevoerd aan de afbuigplaten van de electronenstraalbuis, zoals fig. i
aangeeft. Bovendien moet het door het doel teruggekaatste signaal, het
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tijd
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merkgener.
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schaal- —A—A_A_A_A_
gener.

S2
echo

Fig. i. Samenstelling van een eenvoudige radar
indicator met afstandsscherm.
echosignaal, aan de buis worden toegevoerd. De zaagtandvormige
spanning voor de tijdas wordt toegevoerd aan de platen voor de
horizontale afbuiging; de overige signalen aan de platen voor de
verticale afbuiging, met dien verstande, dat de merkimpuls en de
schaalimpulsen kunnen worden afgeschakeld en de echo-impulsen
steeds met de buis zijn verbonden. In fig. i zijn al deze signalen
rechtstreeks met de afbuigplaten verbonden; in de practijk worden de
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signalen voor de verticale afbuiging gewoonlijk toegevoerd aan de
versterker voor het echosignaal en daar op de gewenste wijze samen
gevoegd, zodat de platen voor de verticale afbuiging met slechts één
paar uitgangsklemmen van deze versterker zijn verbonden.
2. De aansluiting van de zaagtandgenerator aan de
electronenstraalbuis
De aansluiting van de zaagtandgenerator aan de electronenstraalbuis
kan op twee verschillende wijzen geschieden: of wel rechtstreeks, of wel
via een scheidingscondensator. In het eerste geval is de gelijkspanningscomponent van de zaagtandspanning aan de buis dezelfde als die,
door de generator geleverd; in het tweede geval kunnen zij onaf
hankelijk van elkaar worden ingesteld. In ieder geval moet er voor
worden gezorgd, dat de gemiddelde waarde van de spanningen aan
de afbuigplaten gelijk is aan de spanning van de tweede anode, daar
anders de electronenstraal door de spanning tussen deze anode en de
afbuigplaten wordt gedefocusseerd.
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-200V
1R3

r2
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-2000V

Fig. 2. De anode van de buis Bx van de zaagtandgenerator is
rechtstreeks met een der afbuigplaten van de e.s.b. B2 verbonden.
De aangegeven spanningen zijn gerekend ten opzichte van aarde.
In fig. 2 is een schakeling aangegeven, waarbij de zaagtandvormige
spanning direct met de afbuigplaten is verbonden. Is bv. voor de
afbuiging van de electronenstraal van geheel links tot geheel rechts
300 V nodig, en is de ene plaat met de tweede anode en met aarde
verbonden, dan moet de spanning van de andere plaat variëren van
— 150 V tot + 150 V. Hiertoe is de kathode van de buis Bx van de
zaagtandgenerator verbonden met een negatieve spanning via de
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weerstand R5 en de potentiometer i?6. Deze laatste dient voor het
instellen van de negatieve roosterspanning van de buis Bx. Bij kleinere
negatieve roosterspanning neemt de anodestroom toe en daardoor de
anodespanning af; bij grotere negatieve roosterspanning vindt het
omgekeerde plaats. Op deze wijze kan het begin van de tijdas op de
gewenste plaats op het scherm worden gebracht.
Een bezwaar van deze schakeling is, dat de buis B1 de volledige
zaagtandvormige spanning moet leveren, die gewoonlijk ongeveer 400 V
bedraagt. Bovendien treedt defocussering op, daar de gemiddelde
spanning van de afbuigplaten ten opzichte van de tweede anode eerst
negatief, dan nul en daarna positief is. Hierdoor is het focus alleen
goed voor het midden, terwijl de electronenstraal aan het begin en het
einde van de tijdas verbreed is. Door de afbuigplaten een bijzondere
vorm te geven kan dit effect evenwel worden verminderd. De spanning
van het echosignaal en die van de schaalimpulsen, die aan het andere
paar platen worden toegevoerd, zijn veel kleiner dan de zaagtand
vormige spanning voor de tijdas en geven daarom geen aanleiding tot
hinderlijke defocussering.
Bij de schakeling volgens fig. 2 zijn de afbuigspanningen aan één
zijde geaard. Deze asymmetrische afbuiging is voor vele buizen minder
geschikt; men past dan liever symmetrische afbuiging toe, waarbij aan
beide platen even grote, doch tegengestelde spanningen worden toe
gevoerd. Achter de zaagtandgenerator wordt dan een balansschakeling
opgenomen, die de asymmetrische spanning omzet in twee gelijke,
tegengesteld gerichte zaagtandvormige spanningen. Hierbij is het een
voordeel, dat ieder der spanningen slechts half zo groot behoeft te
zijn, hetgeen met de normale buizen en spanningen eenvoudiger is.
Een eenvoudige balanssehakeling (Eng.: „phase-splitter") is in fig. 3
dan zijn de spanningen aan anode en
aangegeven. Is jRj = R2 -Jkathode van de buis Bx gelijk, doch tegengesteld. Naarmate de rooster
spanning hoger wordt, neemt de schijnbare weerstand van de buis
(VJIa) af; de anodespanning daalt en de kathodespanning neemt
evenveel toe. Door de grote weerstand R2 + R$ in de kathodeleiding
is de tegenkoppeling groot en wijkt de kathodespanning zeer weinig
af van de ingangsspanning. Anode en kathode van deze buis kunnen
niet rechtstreeks met de afbuigplaten worden verbonden, daar de
anodespanning steeds positief is ten opzichte van de kathodespanning.
Bij rechtstreekse verbinding zou de electronenstraal steeds op de ene
helft van het scherm gericht blijven. Daarom zijn de scheidingscondensatoren Cx en C2 aangebracht. De gelijkspanning van de afbuig
platen kan worden geregeld met de potentiometers Re en Rlf die op
één as zijn geplaatst. De schakeling is zodanig, dat, als de spanning
van de ene plaat toeneemt, die van de andere plaat evenveel afneemt,
waardoor de symmetrie bewaard blijft. Is de grootte van ieder der
aan de platen toegevoerde zaagtandvormige spanningen 150 V, dan
worden i?6 en R7 ieder op 75 V ingesteld; dan is de spanning van
ieder der platen nul als de zaagtandvormige spanningen 75 V zijn
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veranderd. Dan staat de electronenstraal naar behoren in het midden
van de tijdas. De tijden RA C1 en R5 C2 moeten groot zijn ten opzichte
van de duur van de zaagtand om een onvervormde overdracht van de
zaagtandvormige spanning te verzekeren.
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!
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Fig. 3. Indicator in balansschakeling.
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Fig. 4. Een diode parallel aan ieder der weerstanden i?4 en Rs
van fig. 3 doet het beginpunt der tijdas op dezelfde plaats op
het scherm blijven als de duur van de zaagtand wordt veranderd.
Bij de schakeling volgens fig. 3 treedt nog een moeilijkheid op bij
het overgaan op een andere reikwijdte. Hierbij wordt, bij dezelfde
frequentie van de zendimpulsen, de duur van de zaagtand groter bij
een grotere reikwijdte. De gemiddelde waarde van de zaagtanden
verandert; over de weerstanden RA en R5 ontstaan gelijkspanningen,
gelijk aan de gemiddelde waarde van de zaagtandvormige spanningen
aan de afbuigplaten; aan de onderzijde van R4 een negatieve, aan de
onderzijde van R5 een positieve spanning. Daardoor verschuift het
beginpunt van de tijdas. Dit kan worden voorkomen door parallel aan
ieder der weerstanden i?4 en R5 een diode te plaatsen, zoals in fig. 4
is aangegeven. Bij het begin van de zaagtandvormige spanning zijn de
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spanningen aan de afbuigplaten hier steeds gelijk aan de met de
potentiometers RG en i?7 ingestelde spanningen.
Een andere balansschakeling is in fig. 5 aangegeven. Deze geeft
bovendien een aanzienlijke versterking, zodat met een kleine zaagtand
vormige ingangsspanning kan worden volstaan. De ingangsspanning
wordt toegevoerd aan het eerste rooster van de penthode Bj. Het
eerste rooster van de penthode B2 is geaard. Denken we de weerstand
R2 even weg, dan komt van de ingangsspanning de helft tussen rooster
en kathode van de buis Bt en de helft tussen kathode en rooster van

^4
200

-----1---------------O +400V
R5B z^^\-200 V

B1

Fig. 5. Indicator in balansschakeling, waarbij de
ingangsspanning niet groot behoeft te zijn.
de buis B2. De spanningen tussen rooster en kathode zijn dus voor
beide buizen even groot, doch tegengesteld gericht. De zaagtand
vormige anodespanningen zijn dus ook even groot en tegengesteld
gericht. Daar de anodestroom van de eerste buis tijdens de zaagtand
evenveel toeneemt als de anodestroom van de tweede buis afneemt,
is de stroom door de weerstand R2 constant. Zou door een of andere
oorzaak, bv. door het verouderen van een der buizen, waarbij de
steilheid afneemt, de balans worden verstoord, dan geeft de weerstand
R2 een sterke tegenkoppeling. Hierdoor verkrijgt de buis met de
grootste versterking de grootste tegenkoppeling, zodat de spanning
tussen rooster en kathode van deze buis afneemt tot de balans weer
vrijwel is hersteld. Een grote waarde voor de weerstand R2 bevordert
een goede balans. Om te zorgen, dat de positieve kathodespanning
niet te groot wordt, waardoor de anodestroom te klein zou worden,
en de anodestroom van de buis B2 tijdens de zaagtand niet veel meer
zou kunnen afnemen, wordt de weerstand R2 aan een negatieve span
ning gelegd. In plaats hiervan kan men ook de roosters der buizen
aan een positieve spanning leggen. Met de aftakking op de weerstand
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i?3 kan een afwijking van de symmetrie der zaagtandvormige anodespanningen worden bij geregeld.
3. De volledige schakeling
De volledige schakeling van een indicator volgens fig. 1 is in fig. 6
aangegeven. De mono-stabiele multivibrator met de buizen Bl en B2
levert enerzijds de poortimpulsen, waaruit de zaagtandgenerator met
de buis B4 de zaagtandvormige spanning vormt voor de tijdas voor
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Fig. 6. Volledige schakeling van een indicator met afstandsscherm. De multi
vibrator bevat de buizen Bl en B2, de zaagtandgenerator de buizen B3 en B4,
de generator voor de schaalimpulsen de buizen B0 tot B9, de generator voor
de afstandsmerkimpuls de buizen B10 tot B16.

i
!

312

b.Xl.3

de electronenstraalbuis B6. Anderzijds levert de multivibrator de
poortimpulsen, waaruit de schaalimpulsen worden afgeleid in de
schakeling met de buizen B6 tot B9, en de afstandsmerkimpuls in de
schakeling met de buizen B10 tot Blfi.
De synchronisatie-impuls, die de gehele schakeling in werking stelt,
wordt toegevoerd aan het rooster van de buis Bx. De aangegeven multi
vibrator komt overeen met de schakeling van hfdst. V, fig. 13; de
zaagtandgenerator is aangegeven in hfdst. VI, fig. 6; de schakeling
voor het opwekken van de calibratie-impulsen in hfdst. VIII, fig. 4;
de schakeling voor de afstandsmerkimpuls is die van hfdst. IX, fig. 3.
De trappen met de buizen B7 en B14 dienen om de impulsen scherper
te maken. De schakeling is bedoeld voor drie verschillende reik
wijdten. Bij overgang op een andere reikwijdte worden de schakelaars
Sj. t/m S6 gelijktijdig omgeschakeld.

XII. ZAAGTANDGENERATOREN
VOOR ELECTRONENSTRAALBUIZEN
MET MAGNETISCHE AFBUIGING

1. De draaiende tijdas
Zoals we in hfdst. I reeds hebben gezien, wordt voor een panoramascherm een electronenstraalbuis gebruikt met magnetische afbuiging.
De samenstelling en werking van deze buis is beschreven in Deel 6a,
hfdst. III.5.6 en hfdst. IV.7. De tijdas moet hier synchroon met de
antenne rond draaien. Bij buizen met magnetische afbuiging kan dit
op vrij eenvoudige wijze worden verkregen door de afbuigspoelen, die
buiten de buis zijn aangebracht, te laten ronddraaien. Bij electrische
afbuiging zouden voor dit doel de afbuigplaten buiten de buis moeten
worden aangebracht, zodat, wegens de grote afstand, die er dan
tussen de platen zou bestaan, de gevoeligheid van de buis klein zou
zijn. Voor een voldoende afbuiging zou de spanning tussen de platen
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Fig. 1. De zaagtand vormige stromen door de afbuigspoelen bij stilstaande
spoelen. De stroom volgens a vloeit door het ene stel spoelen, die volgens b
door het andere. De tijdas roteert synchroon met de antenne en heeft een
constante lengte. T. de tijd voor een volledige omwenteling van de antenne;
t. de tijd waarin de tijdas éénmaal wordt doorlopen.
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groot moeten zijn, wat bezwaren oplevert. Gewoonlijk worden de
draaibare spoelen aangedreven door een motor, die de spoelen synchroon
met de antenne ronddraait. Soms maakt men gebruik van stilstaande
spoelen. In dat geval zijn twee stellen spoelen aangebracht in onderling
loodrechte richtingen. Door ieder stel spoelen vloeit een zaagtand
vormige stroom, waarvan de amplitude sinusvormig varieert, zoals in
fig. i aangegeven. Deze sinusoïdale variatie is voor het ene stel spoelen
1/4 periode verschoven ten opzichte van die voor het andere stel. De
tijdas draait dan over het scherm synchroon met de antenne.
Een omwenteling van de antenne, en dus ook van de tijdas, duurt
3 tot 6 sec. Om doorlopend een volledig panorama op het scherm te
zien is het dus nodig, dat het scherm 3 tot 6 sec nalicht, zonder dat
de lichtintensiteit merkbaar vermindert. Men gebruikt daarom scher
men, waarbij de oorspronkelijke lichtsterkte in 10 tot 20 sec tot
~* = 37 % is verminderd. Een dergelijk scherm kan worden verkregen
door twee fosforescerende lagen van verschillende samenstelling over
elkaar aan te brengen. De eerste laag geeft een intens blauw licht als
het getroffen wordt door electronen. De nalichttijd van deze laag is
echter kort. Dit blauwe licht doet de tweede laag oplichten met een
geel-groene kleur. De nalichttijd van deze laatste laag heeft de vereiste
waarde. Bovendien is nog een derde laag aangebracht, het zg. oranjefilter, dat het blauwe licht, dat bij de waarneming hinderlijk is, niet
doorlaat. Er zijn echter ook schermen in gebruik, waarbij slechts één
laag is aangebracht, die de gewenste eigenschappen bezit.
2. Het opwekken van een zaagtandvormige stroom
a. Eenvoudige schakeling
In hfdst. VI is beschreven, hoe een zaagtandvormige spanning kan
worden verkregen, die met voldoende benadering lineair verloopt. In
Deel 6a, hfdst. III.5.& is aangegeven, hoe bij televisie de vereiste
zaagtandvormige stroom wordt verkregen. Bij radar is het echter
moeilijker, een zaagtand vormige stroom te verkrijgen, die voldoet aan
de eisen, die men in dat geval stelt. Bij televisie is de duur van een
zaagtand constant; bij radar moet de duur van de zaagtand telkens
worden ingesteld in overeenstemming met de gewenste reikwijdte. In
het bijzonder is het voor de korte reikwijdten minder eenvoudig, een
in voldoende mate lineaire zaagtandvormige stroom door de spoelen
te verkrijgen. Voor de korte reikwijdten is een kleine, voor de lange
reikwijdten een grote zelfinductie der afbuigspoelen gewenst. Soms
wordt dan ook voor de korte reikwijdten een andere schakeling gebruikt
dan voor de lange.
De afbuigspoel bezit een zelfinductie, een weerstand en een eigen
capaciteit, zoals in fig. 2 schematisch is aangegeven. Voor het verkrijgen
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van een lineaire zaagtandvormige stroom is het nodig, dat de resonantiefrequentie zo hoog is, dat de eigen trillingstijd veel kleiner is
dan de tijd van de zaagtand. Hieruit volgt, dat voor de korte reik
wijdten een spoel met een kleine zelfinductie en een kleine eigencapaciteit nodig is. Voorlopig nemen we aan, dat aan deze voorwaarde
is voldaan en laten we de eigencapaciteit buiten beschouwing.
In hfdst. II.3 hebben we gezien, dat een plotseling ingeschakelde
constante spanning door een zelfinductie L een stroom veroorzaakt,
die evenredig met de tijd toe
neemt. De keten bevat echter ook
s
steeds een weerstand R; we heb
T
ben gevonden, dat daardoor de
I
stroom als functie van de tijd toe
VL
neemt als
V
7=^(i —
.. (1)

! I

[hfdst. II.3, form. (33); ziefig. 3a].
Daar
X2

e~x = I —x + 2

X3

6

'?: ?R( V

r

J----- J

Fig. 2. Vervangschema voor een afbuigspoel met een zelfinductie L, een
weerstand R en een eigen capaciteit C.
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is de stroom ongeveer ~jrt; b. een
zaagtandvormige spanning geeft een
stroom, die in het begin ongeveer
evenredig met t2 toeneemt; c. een
zaagtandvormige stroom geeft over de
zelfinductie een blokvormige, over de
weerstand een zaagtandvormige en over
de gehele schakeling een trapezium
vormige spanning.
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Is bv, voor de spoel L = 30 mH en R — 50 Q., dan is

!

=

30000

50
= 600 /*sec en de tijd van de zaagtand t = 0,1 X 600 = 60 ^sec.
Bij deze eenvoudige schakeling is dit dus de maximale tijd, waarbij
nog een redelijk lineaire zaagtand kan worden verkregen. Voor een
maximale waarde van 300 mA van de stroom is in ons voorbeeld een
RI
150 V. Voor de volledige afbuiging
spanning nodig van V0 =
0,1

van de electronenstraal is, onafhankelijk van de reikwijdte, dus onaf
hankelijk van de tijd van de zaagtand, eenzelfde maximale waarde van
de stroom nodig. Is deze benodigde stroom bv. 300 mA, dan is, bij
de genoemde tijd van 60 /ysec, overeenkomende met een reikwijdte
RI
van 9 km, volgens (4) een spanning V0 =
150 V nodig.
0,1

Voor kortere reikwijdten is de tijd evenredig kleiner en dus de vereiste
spanning evenredig groter. Om met een lagere spanning te kunnen
volstaan kan de zelfinductie L kleiner worden genomen. Wordt bv.
het aantal windingen tot de helft verminderd, dan neemt de zelf
inductie L af tot V4 van de oorspronkelijke waarde. De weerstand R
zal daarbij in het algemeen minder snel afnemen, zodat volgens form. (3)
de maximale tijd t afneemt. De vereiste stroom wordt tweemaal zo
groot. Zou R viermaal zo klein worden, dan zou volgens form. (4)
de vereiste spanning V0 half zo groot worden. Neemt R echter minder
af, dan is de vermindering van de benodigde spanning minder. De
grotere stroom stelt zwaardere eisen aan de schakeling, die deze stroom
moet leveren. Daarom kan met het verminderen der zelfinductie niet
te ver worden gegaan.
Uit deze beschouwingen volgt, dat zo klein mogelijke waarden van
de stroom en de spanning worden verkregen, als de kwaliteit van de
afbuigspoelen zo goed mogelijk wordt gemaakt, d.w.z. als R/L klein is.
Voor de korte reikwijdten is het raadzaam, spoelen te gebruiken
met een kleine zelfinductie, om de aan te leggen spanning binnen
redelijke grenzen te houden. De grote waarde van de stroom, die
daarbij nodig is, is geen bezwaar, daar de gemiddelde stroom bij de
korte reikwijdten klein is. De duur van de zaagtand is dan klein ten
opzichte van de herhalingsperiode, die in de meeste radarinstallaties
voor alle reikwijdten dezelfde is.
Voor de lange reikwijdten bieden spoelen met een grote zelfinductie
voordeel. Bij een grote zelfinductie is de benodigde maximale stroom
klein en de gemiddelde waarde van de stroom dus ook, al is ook de
tijd van de zaagtand een belangrijk deel van de herhalingstijd. Het
omschakelen van de afbuigspoelen geeft echter moeilijkheden; daarom
wordt gewoonlijk een compromis gekozen door spoelen te gebruiken,
die zowel voor de lange als voor de korte reikwijdten niet al te
ongunstig zijn.
Behalve de weerstand van de spoel is ook de weerstand van de
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schakeling, die ?ls schakelaar dienst doet, in het circuit opgenomen.
Dit is gewoonlijk een electronenbuis, die een vrij grote weerstand
bezit. Door deze weerstand wordt de maximale bruikbare tijd t van
de zaagtand aanzienlijk verkleind. Daarom is de hier beschouwde
eenvoudige schakeling alleen voor zeer korte tijden van de zaagtand,
dus voor zeer korte reikwijdten, bruikbaar.
Een zaagtandvormige spanning, aangesloten op een spoel, geeft een
stroom, die niet evenredig met de tijd toeneemt, zoals in hfdst. II.3.&
(fig. 13) is aangegeven (fig. 3b). Alleen als de weerstand in de keten
groot is en de zelfinductie klein, wordt een redelijke benadering van
een zaagtandvormige stroom verkregen. Doch hierbij gaat de in de
weerstand in warmte omgezette energie verloren; daarom wordt deze
methode niet toegepast.
b. Verbeterde schakelingen
We hebben gezien, dat de weerstand van de afbuigspoelen oorzaak
is van het niet-evenredig met de tijd toenemen van de stroom, indien
een blokvormige spanning wordt aangelegd. We gaan nu na, hoe de
aangelegde spanning met de tijd moet veranderen om door de serieschakeling van een weerstand en een zelfinductie een stroom te ver
krijgen, die evenredig met de tijd toeneemt. De gewenste stroom kan
worden voorgesteld door
I = kt ..........
(5)
De spanning over de weerstand R is daarbij
VR = IR = kRt:
(6)
de spanning over de zelfinductie is
dl
VL = L-^=kL.

(7)

We zien, dat Vr evenredig met t toeneemt en Vl constant is. De
totale spanning V = Vr + Vl is dus de som van een constante
spanning en een zaagtandvormig toenemende spanning (fig. 3c). De
spanningssprong is k L; de tangens van de hellingshoek cc van de lijn,
die Vr voorstelt, is k R. Is L groot en R klein, dan is de spanningssprong
groot en a klein, dus is de spanning V bij benadering blokvormig.
Is daarentegen L klein en R groot, dan is de spanningssprong klein
en cc groot, dus is de spanning V bij benadering zaagtandvormig.
Voor een grotere reikwijdte wordt dezelfde eindwaarde Ix = k van
de stroom vereist; de tijd tx van de zaagtand wordt evenredig met de
reikwijdte groter; k wordt dus evenredig kleiner. De eindwaarde van
Vr, nl. kRtlt blijft dus dezelfde, terwijl de spanningssprong kL
evenredig kleiner wordt. Bij een grote reikwijdte speelt de spannings
sprong dan ook een ondergeschikte rol.
Een eenvoudige schakeling voor het verkrijgen van de gewenste
trapeziumvormige spanning V — Vr -f- Vl (fig* 3C) is in fig* 4
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aangegeven. In de anodeketen van een triode is een grote weerstand
Ri opgenomen. Tussen anode en aarde bevinden zich een weerstand
R2 en een condensator C1 in serie. Normaal vloeit er anodestroom,
waardoor de anodespanning laag is. Wordt nu de spanning van het
rooster plotseling verlaagd, dan
vloeit er geen anodestroom meer
9+Vb •
en stijgt de anodespanning. De
spanning
van de condensator C1
R,ï? _r"l
was in de rusttoestand gelijk aan
S
de lage anodespanning. Nu er
geen anodestroom meer vloeit,
stijgt de spanning van de conden
i_r
sator Ci tot de voedingsspanning
Vb, indien tenminste het rooster
+Vb
negatief blijft. Daar de weerstand
Fig. 4. Schakeling voor het verkrijgen 7?! groot is, kan de stroom /,
van een trapeziumvormige spanning waardoor Cx wordt geladen, aan
volgens fig. 3c.
vankelijk bij benadering constant
worden beschouwd. De spanning
Vr over de weerstand R2 is dus ook constant, terwijl de span
ning Vq van de condensator Cx evenredig met de tijd toeneemt;

5?

Vr = IR; Vc =

- t. De anodespanning heeft dus, bij doelmatige

^1

keuze van de waarden van R2 en Cx, het gewenste trapeziumvormige
verloop. Deze spanning wordt door een scheidingstrap S overgedragen
aan de afbuigspoel. Deze scheidingstrap is nodig om te voorkomen,
dat de spoel de serieschakeling van R2 en C beïnvloedt. Nu is
^1 = kRt. Door deling vinden we R2 C1 = L/R; de
IR2 = kL en -~tijdconstanten van de beide ketens moeten dus aan elkaar gelijk zijn.
In fig. 5 is de volledige schakeling met de scheidingsbuis B2 aan
gegeven. In de rusttoestand is de negatieve spanning van het rooster
van de buis B2 zo groot, dat er geen anodestroom vloeit, zodat de
anodespanning gelijk is aan de voedingsspanning. Er vloeit dan geen
stroom door de afbuigspoel. Dit is nodig om de tijdas in het middel
punt van het panoramascherm te laten beginnen. In sommige gevallen
wil men echter de tijdas laten beginnen op een cirkeltje om het
middelpunt om peilingen op korte afstand te kunnen doen. Men
spreekt dan van een uitgeschoven panorama. Dan wordt de buis B2
zo ingesteld, dat er een kleine ruststroom vloeit, met behulp van de
potentiometer i?4. Het beeld op het scherm is dan echter vervormd.
De diode D zorgt er voor, dat de zaagtandvormige spanning op het
rooster van de buis B2 steeds met de gewenste waarde begint, op de
wijze, zoals we reeds verschillende malen hebben gezien.
Bij het optreden van de zaagtandvormige spanning aan het rooster
van de buis B2 vloeit er anodestroom door de afbuigspoel L. De

;
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weerstand van deze buis maakt dan ook deel uit van het circuit van
de spoel, waardoor de sprong in de roosterspanning minder invloed
op de anodestroom heeft dan de daarop volgende toeneming van de
roosterspanning, behalve bij de kleinste reikwijdten.
9+300V

+ 450V

R6

B1

B2

1_r
L :}:C3
:
R5 !
-100V

Fig. 5. Volledige schakeling volgens fig. 4.
De sprong in de roosterspanning heeft nog een andere belangrijke
taak. De parasitaire capaciteit parallel aan de spoel moet snel worden
geladen, voor dat er stroom door de spoel zal vloeien. Zou voor deze
lading te veel tijd nodig zijn, dan komt de zaagtandvormige stroom
achter bij de zaagtandvormige roosterspanning en gaat de lineariteit
verloren. Soms wordt voor dit doel bij het begin van de zaagtand een
korte extra positieve impuls aan het rooster toegevoerd.
Daar de 7a-Vg-karakteristiek van de buis niet recht is, is de zaag
tandvormige stroom vooral bij kleine waarden van de stroom niet
lineair. Dit verschijnsel kan worden verminderd door tegenkoppeling.
Hiertoe is in de kathodeleiding een weerstand R5 opgenomen. Door
deze stroomtegenkoppeling neemt bij het ouder worden van de buis
de stroom minder af dan anders het geval zou zijn, terwijl tevens bij
het verwisselen van de buis de stroom niet noemenswaard verandert.
Een bezwaar is hierbij, dat voor eenzelfde anodestroom de stuurspanning aan het rooster groter moet zijn. Bovendien neemt de
inwendige weerstand van de buis door deze tegenkoppeling toe, zodat
de spanningssprong aan het rooster nog minder invloed krijgt.
Aan het einde van de zaagtand wordt de roosterspanning van de
buis B2 snel negatief, waardoor de anodestroom ophoudt te vloeien.
De stroom door de spoel kan echter niet plotseling verdwijnen; deze
stroom vloeit nu door de parasitaire capaciteit parallel aan de’ spoel.
Hierdoor treedt een trilling op, waarbij de spanning over de spoel

I
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groot kan worden, zoals in hfdst. VI 1.2 reeds is aangegeven. Bij televisie
wordt van deze hoge spanning soms een nuttig gebruik gemaakt bij
het opwekken van de hoge spanning, die voor de kathodestraalbuis
nodig is (zie Deel 6a, hfdst. V.C). In ons geval is deze hoge spanning
echter ongewenst, vooral wegens het gevaar van doorslag van de spoel.
Door de weerstand
parallel aan de spoel wordt de trilling snel
gedempt en blijft de amplitude van deze trilling klein.
Om nauwkeuriger de gewenste vorm van de zaagtandvormige stroom
door de spoel te verkrijgen gaan we omgekeerd te werk. We bepalen
de impedantie in de anodeketen van de buis B2 en leiden met behulp
van de karakteristieken van de buis hieruit af, hoe de roosterspanning
als functie van de tijd moet verlopen. We brengen dan in het roostercircuit een netwerk aan, dat de gewenste spanning geeft. Mït behulp
van de karakteristieken van de buis kan de roosterspanning, die de
gewenste zaagtandvormige anodestroom geeft, als functie van de tijd
worden bepaald (fig. 6). We gaan er van uit, dat de anodestroom
evenredig met de tijd moet toenemen, zoals in fig. 6a is aangegeven.
In de rusttoestand vloeit er wegens de grote negatieve roosterspanning
geen anodestroom. De anodespanning is dan gelijk aan de voedings
spanning Vb* We bevinden ons dan in het punt 1. Zodra de negatieve
roosterspanning zover is verminderd, dat er anodestroom begint te
vloeien, ontstaat er over de spoel een spanning L

met welk bedrag

de anodespanning vermindert. Daar de stroom evenredig met de tijd
toeneemt, is

constant en dus de daling van de anodespanning

ten gevolge van de zelfinductie in de anodeketen ook. We zijn nu in
het punt 2 aangekomen. De sprong in de roosterspanning is dus in
fig. 6c aangegeven door het stuk 1—2. In fig. 6b is de belastingslijn
getrokken, uitgaande van het punt 2, waar Va= Vb —

— 300 V,

voor i?a = 200 Q, de weerstand van de spoel. Daar de anodestroom
evenredig met de tijd moet toenemen, worden achtereenvolgens de
punten 3, 4, 5, 6 en 7 doorlopen, waarvoor de stroom telkens evenveel
groter wordt. De tijden, nodig voor het bereiken van een volgend
punt, zijn gelijk. Met behulp van fig. 6b kan nu fig. 6c worden
geconstrueerd, die de vereiste roosterspanning als functie van de tijd
aangeeft. We zien, dat deze laatste karakteristiek verre van lineair is.
De zaagtandvormige spanning, die bij de schakeling volgens fig. 5 aan
het rooster van de buis B2 wordt toegevoerd, is niet geheel lineair,
doch vertoont reeds een kromming in de gewenste zin. Door aan de
condensator C1 een weerstand R2' parallel te schakelen volgens fig. 7
wordt het gewenste verloop van de roosterspanning volgens fig. 6c
beter benaderd.
Uit de wijze, waarop we fig. 6c hebben geconstrueerd volgt, dat de
lineariteit van de zaagtandvormige stroom door de spoel afhangt van
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de karakteristieken van de buis, hetgeen in het algemeen niet gewenst
is. Door het aanbrengen van tegenkoppeling, zoals in fig. 5 is aan
gegeven (door de weerstand RJ kan hierin verbetering worden gebracht,
doch daar staat tegenover, dat de aan het rooster toegevoerde spanning
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Fig. 6. Uit de /a-7a-karakteristieken Fig. 7. Schakeling, die, in fig. 5 in
(fig. b) kan het gewenste verloop van plaats van i?2 en Cl aangebracht, met
— VK als functie van de tijd (fig. c) goede benadering het gewenste verloop
worden afgeleid om een anodestroom
van — VK als functie van de tijd
te verkrijgen, die evenredig met de
(fig. 6c) geeft,
tijd toeneemt (fig. a).
dan groter moet zijn. Het gebruik van een triode B2 in de schakeling
van fig. 5 heeft nog enige andere bezwaren, die niet optreden als voor
deze buis een penthode wordt gebruikt, hetgeen dan ook gewoonlijk
geschiedt. Deze bezwaren komen op het volgende neer.
We hebben gezien, dat in het bijzonder bij de korte reikwijdten een
hoge anodespanning nodig is om, na aftrek van de spanningssprong
over de spoel bij het begin van de zaagtand, nog voldoende anode
spanning over te houden. Zou deze overblijvende anodespanning te
laag zijn, dan zou de belastingslijn de 7a-7a-karakteristiek voor
21
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Vg — o snijden voor de anodestroom voldoende groot is geworden
(fig. 6b). Bij deze hoge anodespanning is een grote negatieve voorspanning op het rooster nodig (tussen 45 en 100 V) om te voorkomen,
dat er in de rusttoestand-anodestroom vloeit. Om gedurende de werk
periode de anodestroom voldoende groot te laten worden, niettegen
staande de grote negatieve roostervoorspanning, moet de trapezium
vormige spanning op het rooster zeer groot worden en wel zo groot,
dat er bijna roosterstroom begint te vloeien. Verder kan, door de hoge
anodespanning, bij de grotere reikwijdten de buis overbelast geraken,
omdat dan de gemiddelde waarde van de anodestroom groter is.
-o +350 v
---- o +300 V

"???
R65
C2
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Fig. 8. Schakeling met penthode voor het verkrijgen van een zaagtandvormige
stroom door de afbuigspoel L, voor drie reikwijdten.
Bij een penthode daarentegen is een kleine negatieve roosterspanning
(20 tot 40 V) reeds voldoende om de anodestroom te onderdrukken
en is de anodestroom vrijwel onafhankelijk van de anodespanning,
zodat de trapeziumvormige spanning aan het rooster niet groot behoeft
te zijn. Daardoor kan een grote mate van tegenkoppeling worden
aangebracht, zoals in fig. 5 is aangegeven (door middel van een niet
door een condensator overbrugde weerstand i?5). Door de grote
inwendige weerstand van de penthode is de sprong in de rooster
spanning van weinig betekenis, zodat met een zuiver zaagtandvormige
spanning kan worden volstaan. Door de tegenkoppeling wordt de
inwendige weerstand nog groter en de afhankelijkheid van de eigen
schappen van de buis geringer. Vaak wordt parallel aan de kathodeweerstand R5 (fig. 5) een kleine condensator C3 aangebracht. Bij het
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begin van de stroom wordt daardoor de tegenkoppeling klein, zodat
de anodestroom snel toeneemt. Hierdoor wordt de parasitaire capaciteit
parallel aan de afbuigspoel snel geladen. De condensator C3 is echter
zo klein, dat bij het verdere langzamer toenemen van de roosterspanning de tegenkoppeling werkzaam is. Een bijkomstig voordeel van
de weerstand R5 is, dat bij het wegvallen van de negatieve voorspanning
overbelasting van de buis wordt voorkomen.
Om voldoende anodestroom te verkrijgen moet het rooster positief
worden ten opzichte van aarde. Dit betekent niet, dat er dan roosterstroom vloeit, daar de kathode door de spanning over de weerstand R5
eveneens positief wordt. Alleen bij de zeer korte reikwijdten treedt
roosterstroom op. Dan wordt aan het rooster een blokvormige spanning
gelegd van de vereiste lengte volgens fig. 3a.
Een ander groot voordeel van een penthode is, dat de anodestroom
vrijwel onafhankelijk is van de anodespanning, en bepaald wordt door
de schermroosterspanning. Bij een sprong in de anodespanning van
300 V, wat voor de korte reikwijdten een normale waarde is, zou, als
voor een triode 400 V nodig is om de vereiste stroom te verkrijgen,
een voedingsspanning van 700 V nodig zijn. Bij een penthode is bv.
100 V voldoende, zodat met een voedingsspanning van 400 V kan
worden volstaan.
Fig. 8 geeft een eenvoudige, doch goed werkende schakeling van
een generator met penthode voor de zaagtandvormige stroom door de
afbuigspoel, voor drie reikwijdten.
3. Tegenkoppeling in generatoren voor een
zaagtandvormige stroom
Voor het verkrijgen van een zaagtandvormige stroom, die, wat de
lineariteit betreft, aan hoge eisen voldoet, is het noodzakelijk, een grote
mate van tegenkoppeling toe te passen. Bij de generatoren voor een
zaagtandvormige spanning (hfdst. VI) hebben we reeds gezien, hoe
daarbij van tegenkoppeling gebruik wordt gemaakt. De algemene
beginselen der tegenkoppeling zijn beschreven in Deel 2, hfdst. V.B.7.
De grondgedachte bij iedere tegenkoppeling is, het uitgangssignaal als
functie van de tijd op dezelfde wijze te laten verlopen als het ingangs
signaal, zodat er wel versterking, doch in het ideale geval geen ver
vorming optreedt. Is de versterking van de schakeling g-voudig en
voert men het gehele uitgangssignaal terug naar de ingang, dan zal
iedere afwijking van het uitgangssignaal ten opzichte van het ingangssignaal tot

- van de oorspronkelijke afwijking worden terugebracht.

In dit geval is de uitgangsspanning vrijwel gelijk geworden aan de
ingangsspanning. Om dus nog spanningsversterking over te houden
moet men slechts een gedeelte van de uitgangsspanning aan de ingang

324 b.XII.3
terugvoeren. Toch wordt soms de gehele of vrijwel de gehele uitgangsspanning aan de ingang teruggevoerd. Dan wordt wel geen spanningsversterking verkregen, doch ontstaat een voedingsbron met een kleine
inwendige weerstand, zodat het vermogen, dat de schakeling kan leveren,
toch groot is. Dit is een gevolg van de vermindering van de inwendige
weerstand door spanningstegenkoppeling, zoals in Deel 2, hfdst. V.B.y.d
is aangetoond. Een verder voordeel van tegenkoppeling is, dat de
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Fig. 9. Principe van schakelingen met tegenkoppeling: a. de fase van de
ingangsspanning is dezelfde als die van de anodespanning van de eindbuis;
b. de fase van de ingangsspanning is tegengesteld aan die van de anodespanning
van de eindbuis, dus dezelfde als die van de kathodespanning van deze buis.
uitgangsspanning of -stroom in veel mindere mate afhankelijk is van
variaties in de eigenschappen van de versterker (bv. verandering van
de steilheid der buizen bij het ouder worden of het vervangen van
buizen).
Om deze redenen wordt ook bij de schakelingen, die we hier be
schouwen, vrijwel steeds tegenkoppeling toegepast. In fig. ga is sche
matisch een dergelijke schakeling aangegeven. Aan de ingangsklemmen
wordt een goed lineaire „negatieve" zaagtandvormige spanning aan
gelegd. Over de weerstand RZt die in serie met de afbuigspoel is
opgenomen, ontstaat eveneens een „negatieve" zaagtandvormige span
ning, die aan de kathode van de eerste buis wordt toegevoerd. De
spanning tussen rooster en kathode is het verschil der beide zaagtand
vormige spanningen. Is de versterker zo ingesteld, dat er tussen
rooster en kathode van de eerste buis een spanning van 1/2 volt nodig
is voor het verkrijgen van de vereiste uitgangsstroom, en is de ingangs
spanning 100 volt, dan is het verschil tussen de beide spanningen, die
aan de eerste buis worden toegevoerd, hoogstens 1/2 volt, dus het
verschil tussen de ingangs- en uitgangsspanning ook hoogstens 1/2 volt,
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zodat de vervorming kleiner is dan 1/2 %. Is de versterker zo ingericht,
dat een „positieve" zaagtandvormige spanning aan de ingangsklemmen
wordt toegevoerd, terwijl de uitgangsspanning aan de anode van de
laatste bus negatief is, dan neemt men een weerstand
op in de
kathodeleiding van de laatste buis en voert de spanning van de kathode
van deze buis terug naar de kathode van de eerste buis (fig. 9b). In
het algemeen verdient de schakeling volgens fig. ga de voorkeur. Bij
de schakeling van fig. gb is de
eindbuis door de weerstand R^
tegengekoppeld, waardoor de ver
sterking afneemt, dus aan het
______1,
1
rooster van deze buis een groter
signaal nodig is. Verder zal, zoals
we reeds hebben gezien, voor 'de
kortste reikwijdten roosterstroom
optreden. Deze roosterstroom
vloeit ook door de weerstand R^t Fig. 10. Het omzetten van een blok
vormige spanning in een trapezium
zodat de spanning over deze weer
vormige met behulp van een
stand meer vervormd is dan de
tegengekoppelde versterker V.
anodespanning en dus minder ge
schikt is als tegenkoppelspanning.
Ten slotte kan de kathodespanning, in verband met de grootte van
de stuurspanning aan het rooster van de eindbuis, niet groter wor
den gemaakt dan bv. 40 V, terwijl gewoonlijk een grotere spanning
gewenst is.
Voor het omzetten van een blokvormige spanning in een zaagtand
vormige spanning kunnen we ook van een tegengekoppelde versterker
volgens fig. 10 gebruik maken. Aan de uitgang van de versterker V
bevinden zich een condensator C en een weerstand R in serie. De
spanning over de weerstand R wordt naar de ingang teruggevoerd. De
versterker „tracht" deze spanning gelijk te maken aan de toegevoerde
spanning. Gedurende de blokvormige ingangsspanning is dus de stroom
door de weerstand R constant. Deze stroom vloeit ook door de con
densator C, die dus met een constante stroom wordt geladen, zodat
over deze condensator een lineair verlopende zaagtandvormige span
ning ontstaat. In principe is deze schakeling dezelfde als die van de
Miller-integrator (zie hfdst. VI, fig. 4).
De schakelingen volgens fig. 9 en fig. 10 kunnen tot één schakeling
worden gecombineerd, zoals fig. 11 aangeeft. Als we de zaagtand
vormige spanning, die in fig. 9 naar de ingang wordt teruggevoerd,
differentiëren, zoals in hfdst. IV is aangegeven, ontstaat een blok
vormige spanning. We voeren dan een blokvormige spanning toe aan
de ingang. De overeenkomst met de Miller-integrator (hfdst. VI) is
dan zeer groot. We denken in fig. 11 de spoel L2 en de weerstand R5
voorlopig weg. In de rusttoestand is de buis Bx geleidend. De kathode
is met een zo grote negatieve spanning verbonden, dat de anodespan
ning, door de grote waarde van de weerstand Rlt negatief is ten opzichte
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van aarde. De anode van de buis Bx is verbonden met het rooster van
de buis B2, zodat er door B2 geen anodestroom vloeit. Bij het begin
van de aangelegde blokvormige spanning zal de anodestroom door de
buis Bx ophouden te vloeien. De roosterspanning van de buis B2 stijgt,
waardoor deze buis geleidend wordt. De anodespanning van deze buis

R3

fL

?R'

B2

V1

Va

1_T

R4

Fig. n. Schakeling voor het verkrijgen van een zaagtandvormige
stroom door de afbuigspoel Lx met gebruik van tegenkoppeling.
daalt. Deze spanningsdaling wordt via de weerstand R2 en de con
densator Cj overgebracht naar het rooster van deze buis, zodat de
roosterspanning slechts geleidelijk kan stijgen. Door een geschikte
keuze van de waarden van R2 en C1 kan worden bereikt, dat de rooster
spanning van de buis B2 op de juiste wijze van de tijd afhangt, nl.
de som is van een spanningssprong en een zaagtandvormige spanning.
Om de vereiste waarden van R2 en C1 te bepalen onderstellen we,
dat de versterking van de buis B2 zeer groot is, zodat voor het ver
krijgen van de zaagtandvormige stroom door de afbuigspoel de ver
eiste verandering van de roosterspanning slechts zeer klein is. De
roosterspanning in de rusttoestand noemen we — Vg. De stroom door
de weerstand Rt is daarbij
Io

_ ^1+^8

—

-- 1

♦

(8)

Ri
Nemen we nu aan, dat Vg bij het optreden van de negatieve impuls
aan het rooster van de buis B1 practisch constant blijft, dan zal ook
de stroom I0 dezelfde blijven. Deze stroom vloeit dan door de serieschakeling van Cx en R2. De spanning hierover, die gelijk is aan de
spanningsdaling aan de anode van de buis B2, is

!
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(9)

Dit is de som van een spanningssprong 70 R2 en een zaagtandvormige
spanning 70 t/Cj. We wensen, dat de anodestroom 7a van de buis B2
evenredig met de tijd toeneemt, dus dat
(10)
7a = kt
De som van de spanningen over de afbuigspoel Lx en zijn weerstand
zal daarbij zijn
(11)
Va = -(k L^R.kt)
Uit (9) en (11) volgt:
Iq R2 — & Lit
I0IC1 = kR3

(12)

(13)

Uit (12) en (13) volgt:
Rz C1 = LJRz,

(14)
dus de tijdconstante R2 Cl van het terugkoppelcircuit moet gelijk zijn
aan de tijdconstante LJR van de afbuigspoel. De snelheid, waarmee
de stroom door de spoel toeneemt, wordt bepaald door de waarde van
kt die volgt uit (12) en (13):
(15)
— l _ï_
L,
0 QiV
We hebben reeds gezien, dat bij het begin van de werkperiode even
een grote stroom door de buis B2 moet vloeien wegens de parasitaire
capaciteit parallel aan de afbuigspoel. In deze schakeling wordt een
snelle stijging van de anodestroom echter belet door het Miller-effect.
Daarom worden in het terugkoppelcircuit een kleine spoel L2 met
daaraan parallel een weerstand R5 aangebracht. De zelfinductie belet
de stroom 70 bij het begin van de werkperiode door het terugkoppel
circuit te vloeien. Daardoor stijgt de anodespanning van de buis Bx
en evenzo de roosterspanning van de buis B2 snel. Na korte tijd is
de spanning over L3 vrijwel nul geworden en speelt zich hét verschijnsel
af zoals boven beschreven.
We zien uit (15), dat k evenredig is met 7„. Hieruit volgt een moeilijk
heid, die bij deze schakeling optreedt als wordt overgeschakeld op een
andere reikwijdte. Daar de reikwijdte omgekeerd evenredig is met k,
moet de weerstand R± worden omgeschakeld om de stroom 70 te
veranderen. Daardoor verandert de spanning aan de anode van de
buis Bx en dus tevens de roosterspanning — Vg van de buis B2. Voor
een kleinere reikwijdte moet Rx kleiner worden. De negatieve rooster
spanning van de buis B2 wordt daarbij kleiner, zodat er gevaar
ontstaat, dat er ook in de rusttoestand anodestroom vloeit door de
buis B2.
1

k—

1 R»
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Bij het omschakelen wordt niet alleen de weerstand R1 omgeschakeld,
doch ook de weerstand R2 en de condensator Cv Door ieder der
weerstanden R2 variabel te maken kan telkens de lineariteit van de
verkregen zaagtand zo goed mogelijk worden ingesteld, nl. zo, dat
aan de voorwaarde (14) wordt voldaan. Bij onze afleiding hebben we
als benadering ondersteld, dat de versterking van de buis B2 zeer
groot (eigenlijk oneindig groot) was. Daar deze versterking eindig is,
-O+300 V
o +400V

tx

$

|R4
Ö6

-

I

i
1R1O

—

Fig. 12. Schakeling, waarbij de bezwaren van de schakeling volgens fig. n
zijn ondervangen.
moeten we door de weerstand R2 in te stellen, een zo gunstig mogelijk
compromis trachten te bereiken.
Na afloop van de werkperiode, bij het einde van de zaagtand,
ontstaat, zoals we vroeger reeds hebben gezien, een hoge positieve
spanning aan de anode van de buis B2. Daar deze spanning via R2
en Cj aan het rooster van de buis wordt teruggevoerd, kan het zijn,
dat, vooral bij een grote reikwijdte, de juiste spanning — Vg nog niet
aan het rooster is teruggekeerd bij het begin van de volgende zaagtand.
Daarom worden aan deze schakeling enkele elementen toegevoegd,
zoals fig. 12 aangeeft. Dit schema kan worden opgevat als een „boots trap" (zie hfdst. VI, fig. 2) met tegenkoppeling.
In de rusttoestand is de negatieve roosterspanning van de buis Bx
zo groot, dat er geen anodestroom door deze buis vloeit. De beide
diodes B2 en B3 zijn geleidend. Het rooster van de buis B4 is positief ten
opzichte van aarde; de weerstand R4 is echter zo groot, dat er in deze
buis geen roosterstroom vloeit. Bij het begin van de werkperiode
ontvangt het rooster van de buis B! een grote positieve impuls van
ongeveer 60 V. Hierdoor wordt de kathode van de diode B2 zo veel
positief, dat deze diode geen stroom doorlaat. Eerst vloeide er stroom
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door i?3, B3, R2, B2,
nu vloeit deze stroom door Clf Rb. Aan het
rooster van de buis B4 ontstaat nu een spanning, die de som is van
een spanningssprong en een zaagtandvormig toenemende spanning.
Deze spanning verschijnt versterkt in omgekeerde richting aan de
anode van de buis B4 en wordt nogmaals versterkt door de buis B5.
De aldus versterkte spanning wordt aan het rooster van de buis B7
toegevoerd. In de rusttoestand vloeide er geen anodestroom door deze
-o +450V
-O+300V
Rl

1*2

C

-"tru—II

Vf
Bi

i_r
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B3
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B5

^ Hl
B4
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Fig. 13. Schakeling, waarbij de terugkoppeling op een andere wijze is aangebracht
dan in fig. 12.
buis; de door de buis B5 geleverde spanning doet in de buis B7 anode
stroom vloeien, waardoor over de kathodeweerstand Rl0 een zaagtand
vormige spanning ontstaat. Deze spanning wordt via de weerstand R4
aan de kathode van de buis B4 teruggevoerd. Tussen het rooster en
de kathode van deze buis is het verschil van de aan rooster en kathode
toegevoerde spanningen werkzaam, waardoor de van de buis B7
afkomstige teruggekoppelde spanning vrijwel op dezelfde wijze van de
tijd afhangt als de aan het rooster van de buis B4 toegevoerde spanning.
De van de buis B7 afkomstige terugkoppelspanning wordt door de
condensator C3 verbonden met de bovenzijde van de weerstand R2.
De spanning aan de kathode van de diode B3 neemt toe, waardoor
deze hoger wordt dan de spanning aan de anode van deze buis, zodat
B3 niet meer geleidt en de spanning aan de bovenzijde van R2 vrijelijk
kan toenemen, evenals dit bij de schakeling van hfdst. VI, fig. 2 het
geval was. Met de weerstand R3 kan de beginstroom door de weer
stand Ro en daarmee de amplitude van de zaagtandvormige stroom
door de afbuigspoel worden geregeld. Aan het einde van de werk
periode wordt de roosterspanning van de buis B4 weer negatief en
keert de schakeling weer snel tot de rusttoestand terug. Met behulp
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van de schakelaar S kan de combinatie R5 C1 door een andere,
C2,
worden vervangen, waardoor de reikwijdte wordt veranderd. De grote
positieve impuls, die aan de anode van de buis B7 aan het einde van
de zaagtand optreedt, wordt niet naar de ingang teruggevoerd, waar
door deze geen moeilijkheden geeft.
In fig. 13 is ten slotte nog een schakeling aangegeven, waarbij de
terugkoppelspanning wordt ontleend aan het anodecircuit van de
eindbuis. Deze vertoont grote overeenkomst met de Miller-integrator
volgens hfdst. VI, fig. 4. Het verschil bestaat hierin, dat de condensator
C niet direct met het rooster van de buis B5 is verbonden, maar via
de versterktrappen met de buizen B2 en B3. Over de weerstand R2
ontstaat een vrijwel zuiver zaagtandvormige spanning, niet beïnvloed
door de spanning over de afbuigspoel L. De weerstand R1 veroorzaakt
weer de spanningssprong, de condensator C de zaagtandvormig toe
nemende spanning, op dezelfde wijze als bv. bij de schakeling volgens
fig. 11.

XIII. EEN VOLLEDIGE RADARINDICATOR

In de vorige hoofdstukken zijn de verschillende onderdelen van een
radarindicator besproken. Deze onderdelen worden tot een volledige
schakeling samengevoegd. In fig. i is als voorbeeld een dergelijke
volledige schakeling aangegeven voor vier reikwijdten, nl. 2, 4, 20 en
80 zeemijl, overeenkomende met tijden van 25, 50, 250 en 1000 nsec.
Voor militaire toepassingen worden wel grotere reikwijdten gebruikt;
voor civiele toepassingen in vele gevallen kleinere, bv. de helft van
de genoemde.
We willen de opbouw van deze schakeling nader beschouwen; voor
bijzonderheden betreffende de samenstellende delen verwijzen we naar
de voorgaande hoofdstukken.
De startimpuls, die de gehele installatie synchroniseert en daartoe
zowel aan de zender als aan de indicator wordt toegevoerd, wordt
gelegd aan het rooster van de buis Bx. Dit is een duotriode, waarvan
de beide gedeelten parallel zijn geschakeld. Aan de verbonden anodes
van deze buis ontstaat een versterkte negatieve impuls van bv. 100 V.
De buizen B2 en B3 vormen een mono-stabiele multivibrator (zie
hfdst. V, fig. 12). De condensator C6 tussen de anode van de buis B3
en het rooster van de buis B2 is vrij groot, waardoor de eigen periode
van de multivibrator groter is dan overeenkomt met de grootste reik
wijdte. De kleine condensator C5 tussen het schermrooster van de buis
B2 en het stuurrooster van de buis B3 zorgt er voor, dat bij het stijgen
van de schermroosterspanning van de buis B2 ten gevolge van het
negatief worden van de stuurroosterspanning van deze buis, de buis
B3 snel geleidend wordt. De anodeweerstanden Rb en RG van de buis
Bo zijn klein, om een steil front van de blokvormige anodespanning
te verkrijgen.
De positieve blokvormige anodespanning van de buis B2 wordt via
de grote condensator C7 aan het rooster van de buis B5 toegevoerd.
De diode B4 zorgt, dat de onderzijde van de roosterspanning van de
buis B5 op aardpotentiaal ligt. Aan de kathode van de buis B5 ontstaat
een positieve, aan de anode een negatieve impuls. De positieve impuls
wordt naar het rooster van de kathodestraalbuis B17 geleid, waardoor
deze alleen gedurende de werkperiode oplicht. De negatieve impuls
wordt toegevoerd aan het rooster van de buis B6, waardoor deze buis
gedurende de werkperiode stroomloos wordt. Deze buis dient als
ballastbuis, om de totale door het voedingsapparaat van 275 V geleverde
stroom vrijwel constant te houden, waardoor de voedingsspanning
constant blijft.
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Verder wordt de negatieve impuls, die aan de anode van de buis
B5 ontstaat, toegevoerd aan de schaalgenerator G (zie hfdst. VIII). De
positieve schaalimpulsen, die deze generator levert, worden via een
kleine condensator C10 aan het rooster van de indicatorbuis B17 toe
gevoerd. Hierdoor zal deze buis sterk oplichten bij het ontvangen van
deze impulsen, zodat de schaalcirkels ontstaan.
De negatieve impuls, die aan de anode van de buis B3 ontstaat,
wordt toegevoerd aan het rooster van de buis B(J. In de rusttoestand
is deze buis geleidend en dus de anodespanning laag. Daalt nu de
roosterspanning met een sprong, dan zal de anodespanning met een
sprong stijgen. De grootte van deze sprong hangt af van de met de
schakelaar S gekozen reikwijdte en kan worden ingesteld met een der
weerstanden R24, R28, R32t R35. Hiermee wordt de tijd ingesteld, die
voor de tijdas nodig is om de gewenste uitwijking op de buis B17 te
verkrijgen. Bovendien ontstaat een zaagtandvormige spanning, waarvan
de helling wordt bepaald door de grootte van een der condensatoren
Cn, C12, C13, C14. Met behulp van de weerstand R25 of R29 kan bij
de eerste twee reikwijdten de lineariteit van de zaagtand worden
ingesteld. Bij de eerste reikwijdte wordt aan de bovenzijde van de
condensator Cn een extra positieve impuls toegevoerd, afkomstig van
de kathode van de buis B5. Hierdoor ontstaat bij het begin van de
tijdas een grote positieve impuls van korte duur aan de roosters van
de buizen B13 en B14, die de afbuigstroom leveren. Op deze wijze
wordt de parasitaire capaciteit parallel aan de afbuigspoelen snel
geladen, zodat deze capaciteit geen nadelige invloed heeft.
De schakeling van de buizen B10, Bn, B12, B13 en B14 komt overeen
met de schakeling van hfdst. XII, fig. 12.
De buis B7 dient om de werkperiode op het gewenste ogenblik te
beëindigen. De kathode van deze buis heeft een positieve spanning
ten opzichte van aarde, die kan worden ingesteld met de weerstand
i?20. In de rusttoestand vloeit door deze buis geen stroom. De schermroosterspanning is gestabiliseerd met behulp van de met gas gevulde
stabilisatorbuis B8. Aan het rooster van de buis B7 wordt een zaagtand
vormige spanning toegevoerd, afkomstig van de kathodes der buizen
B13 en B14. Zodra de roosterspanning is toegenomen tot een weinig
lager dan de positieve kathodespanning, wordt de buis geleidend en
daalt de anodespanning. Deze spanningsdaling wordt op het rooster
van de buis B3 overgebracht, waardoor de werkperiode wordt beëindigd.
Hebben we met de weerstand #20 de amplitude van de zaagtandvormige
afbuigstroom zo ingesteld, dat de electronenstraal juist tot aan de rand
van het scherm van de buis B17 wordt afgebogen, dan stellen we met
een der weerstanden i?24, i?28, R32 of i?35 de tijd, die hiervoor nodig
is, op de juiste waarde in. Hierbij maken we gebruik van de schaal
cirkels. We stellen /?24 enz. zo in, dat de laatste gewenste cirkel juist
binnen het door de tijdas bestreken gedeelte valt.
Om een scherp focus op het scherm te verkrijgen, is de stroom door
de focusseerspoel S3 regelbaar. Een van de oorzaken, waardoor deze
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stroom niet constant blijft en het focus onscherp wordt, is de temperatuursverhoging van de spoel, waardoor de weerstand toeneemt en
de stroom daalt. Om deze moeilijkheid te overwinnen is de spoel S3
opgenomen in de anodeketen van de penthode B15, waardoor de
stroom door de spoel vrijwel onafhankelijk is van de weerstand van
de spoel. Het rooster van deze buis is aan een positieve spanning aan
gesloten en het schermrooster aan een vrij lage gestabiliseerde spanning.
Door regeling van de weerstand R55 in de kathodeleiding kan de
stroom door de spoel S3 en daarmee het focus worden ingesteld. De
weerstand in de kathodeleiding geeft stroomtegenkoppeling, waardoor
de inwendige weerstand van de buis nog groter wordt en de anodestroom nog meer onafhankelijk van de anodespanning.
De intensiteit van de electronenstraal in de buis B17 en daarmee de
helderheid van het beeld op het scherm kan worden ingesteld met de
weerstand i?61. Daar zowel de spanning van de kathode als die van
het rooster positief zijn ten opzichte van aarde, moet de spanning
van de eerste anode hoger zijn dan anders het geval zou zijn, bv. 600 V.
De signalen, afkomstig van de echoversterker, worden in het punt E
aan de kathode van de indicatorbuis toegevoerd.

XIV. TRANSFORMATOREN
VOOR OVERDRACHT VAN IMPULSEN

In radarschakelingen wordt slechts in enkele gevallen van trans
formatoren gebruik gemaakt. Voor het getrouw overdragen van smalle
impulsen moeten zeer hoge frequenties in dezelfde mate worden over
gebracht als de lage; voor een reeks impulsen van 0,1 ^sec is een frequentieband tot minstens io MHz nodig. Moet een groot vermogen
van een generator worden overgedragen aan een kabel, en geeft de
impedantie van de kabel niet de gunstigste aanpassing, dan is een
transformator nodig. Ook in oscillatoren met zelfonderbreking (zie
hfdst. VII) worden transformato
ren gebruikt.
ri
Ra
Het principe van de transforma
tor is beschreven in Deel 2, hfdst.
ia
III.F. Daar zijn sinusoïdale stro
Rb
m_t« 11 l,
La
men en spanningen ondersteld. Bij
overdracht van niet-sinusoïdale,
bv.
impulsvormige spanningen
Fig. 1. Schema van een transformator,
met een weerstand i?b aangesloten aan zouden we deze volgens Fourier
de secundaire zijde, en een spannings- in sinusoïdale componenten kun
sprong V0 aan de primaire zijde.
nen ontbinden (zie Deel 2, hfdst.
II.B) en het gedrag kunnen na
gaan. Dit is een zeer omslachtige methode, die bovendien geen geheel
juiste resultaten geeft, o.a. wegens de hysteresis en de verzadiging van
het ijzer. We volgen daarom voor dit geval een andere methode.
In fig. 1 is het schema van een transformator aangegeven. Lx en L2
zijn de zelfinductiecoëfficiënten, R1 en R2 de weerstanden van de
transformatorwikkelingen; M is de wederzijdse inductie tussen Lx
en L2; Z is de aan de secundaire zijde aangesloten impedantie; Ix is
de primaire, I2 de secundaire stroom. Verandert Ix met een snelheid
van 1 A/sec, dan wordt hierdoor in de secundaire wikkeling een
spanning geïnduceerd van M volt en in de primaire wikkeling een
spanning van Lx volt. In het algemeen zijn deze spanningen M
resp. Lx

Op overeenkomstige wijze geeft een veranderende

secundaire stroom in de primaire keten een spanning M
secundaire keten een spanning L2

en in de
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We onderstellen eerst, dat aan de primaire klemmen de spanning
eerst nul was en dan plotseling stijgt tot een constante waarde V0.
De som der spanningen in de primaire keten is V0; de som der span
ningen in de secundaire keten is nul, dus
dh
dl*
(i)
h (*, + Rb) + L,

+M

dl

(2)

= o.

Om uit (i) en (2) I2 te vinden moeten we h elimineren. Daartoe lossen
we h op uit (2) en substitueren de gevonden waarde in (1). Uit (2) volgt:
dl2
R2 + Rb j
dh
(3)
~M~dx'
dt
M
Om dit te kunnen substitueren in (1) moeten we (1) eerst differentiëren*
Rdh
d>h ■ x, d2I2
(4)
~d?
1 dt2
Nu moeten we ook (3) differentiëren:
d2h _
R2 + Rb dl2
M
dt
t2

L2 d2I2
M dt2 '

(5)

Nu substitueren we (3) en (5) in (4):
n R2 + Rb r
o
“
m
l2~Hl
LiL2 d2I2
M dt2

„
M

o.

(6)

Hiervoor kunnen we schrijven
(Lx L2—M2)

dl
b{RlL2 + L1(R2 + Rb)}-s*- +

+ R1 (R2 + Rb) h — °*
(7)
De keten volgens fig. 2a, bestaande uit de serieschakeling van eert
. weerstand, een zelfinductie en een condensator, geeft voor de stroom
een differentiaalvergelijking van dezelfde gedaante. Dit blijkt als volgt.
De spanning over de zelfinductie is L-^-, die over de weerstand is RI
(we stellen Rz +
= R) 1 die over de condensator noemen we Vq*
De som dezer spanningen is gelijk aan de spanning tussen de klem
men, dus
dl
(8)
dt

L-+RI==Vc=v.

22
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Door differentiëren volgt hieruit
*i
di , dVC
5---LHë + R Ut’1"---dt
L

C

Ra

II
I

(9)

= O.

I

I
Rb'

t
0

a

k
Fig. 2. a. Vervangschema voor fig. i, en de secundaire stroom als functie van
de tijd; b. indien de koppelfactor k = i, wordt in fig. a L = o en verkrijgt
de secundaire stroom een steil front.
De lading van de condensator noemen we Q. Nu is Q = C Vet dus
dO
dVr
volgt hieruit
= C —en daar de stroom I gelijk is aan
dt
dVC
I
dt ~ C'
zodat voor (9) kan worden geschreven
= o.

(10)

Indien deze keten meer dan kritisch is gedempt, d.w.z. indien

R

1

2 ^ > VLC

(11)

(zie Deel 2, hfdst. IILE, fig. 129), verloopt de stroom als functie van
de tijd, zoals in fig. 2a is aangegeven. De spanning over de uitgangsweerstand i?b is I Rb» ^us verloopt op dezelfde wijze. We kunnen (7)
en (10) ook schrijven als

dn . , dl. ,

,

a^r + bw + cl=°...........

(12)

De voorwaarde voor meer dan kritische koppeling is dan

è2
4 a2

c
a

>—♦

(13)

We kunnen gemakkelijk aantonen, dat in (7) ook aan de voorwaarde
(13) is voldaan, zodat de uitgangsspanning bij de transformatorschakeling volgens fig. 1 hetzelfde verloop heeft als die bij de schakeling
van fig. 2a. De uitgangsspanning bestaat dus uit een snel oplopend
front en een langzaam afnemende achterzijde. We wensen, dat deze
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spanning een zo getrouw mogelijk beeld is van de aan de ingangsklemmen aangelegde impuls, dus een zo steil mogelijk front en een
zo langzaam mogelijk dalende achterzijde heeft.
In de schakeling volgens fig. 2a werkt de zelfinductie de snelle
toeneming tegen. We zouden daarom de zelf
inductie weg willen laten, zodat de schakeling
o
volgens fig. 2b ontstaat. De uitgangsspano
ning bezit dan het gewenste front, terwijl
het dalen aan de achterzijde wordt be
paald door de tijdconstante (i?a + #b) C.
o
Een kleine zelfinductie en een grote tijd
k
constante zijn in fig. 2a dus gunstig. We
zullen nu nagaan, hoe dit met de schakeling
van fig. 1 kan worden bereikt.
£
0
Een kleine zelfinductie in fig. 2a wil zeg
gen, dat in form. (12) a klein is, dus in Fig. 3. Een impuls c is
form. (7) moet Ll L2 — M2 = L1 L2 (1 — k2) de som van de beide
klein zijn. De koppelfactor k = M/V Lx L2 spanningssprongen a en b.
moet dus zo groot mogelijk worden gemaakt,
d.w.z. de primaire en de secundaire wikkelingen van de trans
formator moeten zo vast mogelijk zijn gekoppeld. Voldoende kop
peling kan practisch alleen worden verkregen door het gebruik van
een ijzerkern. Een grote tijdconstante R C wil in form. (12) zeggen,

R1L2 + L1(R2 + Rb)

dat — groot moet zijn, dus in form. (7) moet -

*1 (i?2 + Rb)
groot zijn. In practische gevallen zijn Rx en R2 klein ten opzichte van
/?b> zodat in deze laatste breuk de term Rx L2 kan worden verwaarloosd.
We vinden dan voor de tijdconstante

Ri

Deze moet nu groot zijn

ten opzichte van de duur van de impuls, opdat de uitgangsspanning
niet te veel daalt tijdens de impuls.
We hebben nu het gedrag van de transformator beschouwd onder
invloed van een ingangsspanning, die plotseling van nul tot een
bepaalde waarde stijgt en verder constant blijft. Een impulsvormige
spanning daalt echter na korte tijd weer plotseling tot nul. Dit dalen
kunnen we beschouwen als een tweede plotselinge spanningsverande
ring in omgekeerde richting, een tijd gelijk aan de duur van de impuls
later, en opgeteld bij de eerste, positieve spanningssprong (fig. 3). Het
resultaat van deze tweede spanningssprong is hetzelfde als dat van de
eerste, doch ook in omgekeerde richting en over dezelfde tijd verschoven
(fig. 4). In fig. 4c is de uitgangsspanning aangegeven voor de schakeling
van fig. 2b, die wordt benaderd met de schakeling volgens fig. 1, als
de koppelcoëfficiënt bijna 1 is. Daar een transformator geen gelijk
stroom doorlaat, is in fig. 4d en e het oppervlak boven de nullijn
gelijk aan dat beneden de nullijn.
We hebben hier het gedrag van de transformator beschouwd aan
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de hand van het vervangschema volgens fig. 2a* Het meer gebruikelijke
vervangschema volgens fig. 5 leidt tot deselfde resultaten.
De capaciteiten tussen de transformatorwindingen hebben we tot
nu toe buiten beschouwing gelaten. We kunnen deze in rekening
brengen door in het vervangschema een condensator C aan te brengen,
zoals in fig. 6 is aangegeven. Hier zien we o.a. een trillingskring,
Rl

Lj - M

L2 - M

Ra

2

XL
2

M

Rb'

Fig. 5. Een meer gebruikelijke vervang
schema voor een transformator.

d

e

:
Fig. 4. De secundaire spanning
van een transformator, bij een
impulsvormige primaire span
ning. a. de primaire spanning;
b, c, d. de secundaire spanning
bij een primaire spanning resp.
volgens fig. 3a, fig. 3b, fig. 3c
= fig. 4a; e. de secundaire span
ning bij de schakeling volgens
fig. 2b en een primaire spanning
volgens fig. 4a.

Fig. 6. Vervangschema voor een trans
formator, waarbij de eigen capaciteit C
der wikkelingen in aanmerking is ge
nomen. De uitgangsspanning bevat
dan een gedempte trilling.

gevormd door de zelfinducties en de capaciteit C. Zowel bij het begin
als bij het einde van de impuls ontstaat dan een gedempte trilling,
gesuperponeerd op de gewenste uitgangsspanning (fig. 6). Vooral
de trilling bij het einde van de impuls is zeer ongewenst. Een effectief
middel hiertegen bestaat in het afsluiten van de transformator met zijn
karakteristieke impedantie i?k = ^
+ L2 — 2 M)/C. Dan treden
aan het eind van de impuls geen trillingen op.
Voor het verkrijgen van een voldoend grote koppelfactor k wordt
bij de hier beschouwde transformatoren steeds een ijzerkern aan
gebracht. De inductie in het ijzer moet zo laag blijven, dat het niet
sterk verzadigd wordt. Voor dit doel wordt gewoonlijk een luchtspleet
aangebracht. Daar de transformator geschikt moet zijn voor hoge
frequenties (bij een impulsduur van 0,1 ^sec moeten frequentie- tot
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10 MHz worden overgebracht) moeten de hysteresis- en wervelstroom
verliezen klein zijn. Daartoe worden speciale bliksoorten gebruikt
met zeer geringe remanentie en zeer kleine coërcitiefkracht om de
hysteresisverliezen klein te houden, en wordt het blik zeer dun genomen
(0,02 tot 0,1 mm) om de wervelstroomverliezen klein te houden.
Ook ijzer met een grote soortelijke weerstand, en sommige ferrieten,
bv. ferroxcube, geven geringe wervelstroomverliezen.

,1

S
:

XV. DE RADARONTVANGER

1. De samenstelling van een ontvanger
De ontvanger in een radarinstallatie heeft tot taak, de echosignalen,
die door het doel zijn gereflecteerd, en waarvan de spanning voor ver
weg gelegen doelen slechts enkele /tV bedraagt, te detecteren en te ver
sterken tot een waarde, die voor de indicator nodig is, bv. 20 tot 40 V.
Aan het versterken van spanningen met een frequentie, zo hoog als
bij radar wordt toegepast, zijn bij de tegenwoordige stand van de
techniek verschillende bezwaren verbonden. Daarom is de ontvanger
geconstrueerd volgens het superheterodyne-principe. Bij installaties,
die werken met betrekkelijk lage frequenties, kan met het oog op de
ruisspanning met voordeel hoogfrequentversterking vóór de mengtrap
worden toegepast. Deze frequenties met een bijbehorende golflengte
van bv. 10, 25 of 125 cm, worden toegepast bij installaties, die een
zeer grote dracht moeten bezitten, zoals bij waarschuwingsinstallaties
voor vliegtuigen. De voortplanting van deze langere golven door de
atmosfeer gaat nl. met minder demping gepaard dan voor golven met
een lengte van bv. 3 cm (10000 MHz).

Fig. 1. De samenstelling van een radarontvanger. A. antenne; D. duplexer;
M. menger; Osc. oscillator; VV. voorversterker; HV. hoofdversterker;
EV. eindversterker; I. indicatorbuis; Kv K2. verbindingskabels; Z. zender.
De samenstelling van een radarontvanger is in fig. 1 schematisch
aangegeven. Zoals in hfdst. I, fig. 4, is aangeduid, wordt een deel van
het door een doel gereflecteerde signaal door de antenne A ontvangen en
via de duplexer D geleid naar de ontvanger, die het echosignaal aan
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de electronenstraalbuis I toevoert. De duplexer verbindt de
antenne
gedurende het optreden van de zendimpuls met de zender Z en ze
durende de overige tijd met de ontvanger. Hierdoor wordt voorkomen
dat het sterke zendsignaal de ontvanger bereikt, waardoor de ont-'
vanger, in het bijzonder het in de mengtrap opgenomen kristal, zou
kunnen worden beschadigd. Het ontvangen signaal met een frequentie
van bv. io ooo MHz bereikt de mengtrap M, waaraan ook de spanning
van een in de ontvanger aanwezige oscillator Osc. wordt toegevoerd.
Deze mengtrap levert een middenfrequentsignaal, waarvan de fre
quentie bv. 30 MHz bedraagt. De middenfrequentie moet zo hoog
zijn om bij de detectie een goede scheiding tussen het gedetecteerde
signaal en het middenfrequente signaal mogelijk te maken. De span
ning van dit signaal is zeer klein, waardoor het, met het oog op
storingen, nog niet geschikt is om over een kabel geleid te worden
naar de gewoonlijk op enige afstand opgestelde versterker met indicator.
Daarom wordt het eerst in een met de mengtrap samengebouwde
middenfrequentvoorversterker VV versterkt; vervolgens wordt het
met behulp van een kabel K overgebracht naar de hoofdversterker HV.
Deze bevat een uit enige trappen bestaande middenfrequentversterker,
een detector en gewoonlijk een uit één trap bestaamde videoversterker.
Het nu verkregen signaal wordt, wederom met een kabel, overgebracht
naar de video-eindversterker EV, die verbonden is met de daar dicht
bij geplaatste indicatorbuis I. Voor de verbinding tussen de antenne
en de ontvanger wordt meestal een golfpijp gebruikt (zie Deel 2,
hfdst. III.D.6), die bij de hier in aanmerking komende frequenties
beter geschikt is dan een kabel. Voor de verbinding tussen de voorversterker en de hoofdversterker en voor die tussen de hoofdversterker
en de videoversterker wordt gewoonlijk een coaxiale kabel gebruikt.
2. De ruisspanning en het ruisgetal
Bij radarontvangers wordt de bereikbare gevoeligheid begrensd door
de ruisspanning (zie Deel 2, hfdst. VIII en Deel 3, hfdst. IV.G.4).
Deze uit zich op een afstandsscherm als een lichtende band (soms
wel „gras" genoemd) en op een panoramascherm als een zich voort
durend bewegende ondergrond van lichtende stipjes. Hoe kleiner de
ruis van een ontvanger kan worden gehouden, des te kleiner is het
echosignaal, dat nog boven de ruis uit kan worden waargenomen, en
dus hoe groter de bruikbare gevoeligheid van de installatie is. Hoe
groter deze gevoeligheid, des te groter de maximale reikwijdte, dracht
genoemd; een vergroting van de gevoeligheid heeft dezelfde invloed
op de dracht als een in dezelfde verhouding vergroten van het ver
mogen van de zender. In Deel 2, hfdst. VIII, hebben we gezien,
dat de effectieve waarde van de door een weerstand veroorzaakte ruis
spanning evenredig is met de wortel uit de bandbreedte. Daar de in
een radarontvanger vereiste bandbreedte betrekkelijk groot is, vraagt
de ruisspanning dus onze bijzondere aandacht.
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Een zeer belangrijke grootheid bij berekeningen betreffende de ruis
spanning is de ruisfactor van een schakeling. Hieronder verstaan we
de verhouding van het vermogen van het signaal tot het vermogen
van de ruis aan de ingangsklemmen gedeeld door de verhouding van
deze vermogens aan de uitgangsklemmen. Vaak wordt deze verhouding
uitgedrukt in dB; men spreekt dan van ruisgetal. Om een eenvoudig
voorbeeld te geven onderstellen we een versterker, waarmee de ver
sterking van het vermogen io maal bedraagt. We nemen aan, dat een
signaal io /zW aan de versterker levert, terwijl het vermogen van de
ruis aan de ingang i /zW is, en de versterker zelf een ruisvermogen
van io /zW aan de uitgang toevoegt. De verhouding van de vermogens
aan de ingang is dus 10/1 = 10. Aan de uitgang is het vermogen
van het signaal 10 X 10 =• 100 /zW en het vermogen van de ruis
10 X 1 + 10 = 20 /zW, dus de verhouding van deze vermogens
100/20 = 5. De ruisfactor van de versterker is dus 10/5 = 2. Het
ruisgetal is dus 3 dB.
Een versterker, die in dit opzicht ideaal is, voegt geen ruisvermogen
toe en versterkt het signaal en de ruis in gelijke mate; de ruisfactor
is dan 1 (ruisgetal o dB). Bij beschouwingen over ruis is het een
voudiger, met vermogens te rekenen dan met spanningen of stromen,
daar vermogens zonder meer kunnen worden opgeteld, hetgeen met
stromen of spanningen niet het geval is.
Onderstellen we nu, dat achter de juist beschouwde versterker een
tweede, daaraan gelijke versterker is geschakeld. Aan de ingang van
deze tweede versterker is het vermogen van het signaal 100 /zW, en
het vermogen van de ruis 20 /zW. Aan de uitgang is het vermogen
van het signaal 10 X 100 = 1000 ^zzW, en het vermogen van de ruis
10 X 20 + 10 = 210 /zW, daar de tweede trap nu eveneens 10 /zW
tot het vermogen van de ruis bij draagt. De ruisfactor van de serieschakeling der beide versterkers is nu

:

1000
210

= 2,1. We zien, dat

door toevoeging van de tweede trap met dezelfde ruiseigenschappen
als de eerste trap het ruisgetal zeer weinig is toegenomen. Dit komt
omdat het ruisvermogen, dat aan de tweede trap wordt toegevoerd,
reeds zo groot is, dat het ruisvermogen, dat deze trap toevoegt,
slechts een zeer ondergeschikte rol speelt. Bij volgende trappen is dit
in steeds sterkere mate het geval. Het is dus van het grootste belang,
dat de ruis, die de eerste trappen zelf geven, zo klein mogelijk is,
daar de bijdragen, die de volgende trappen geven, geen rol meer
spelen. Bij de constructie van de eerste trappen van een ontvanger
wordt dan ook meer gelet op een klein ruisgetal dan op een grote
versterking.
We noemen nu het vermogen van het signaal aan de ingang W0
en aan de uitgang Wu = g W0, het vermogen van de ruis aan de
ingang WI0 en aan de uitgang WIU = g WT0 -f Wllt waarbij WT1 het
ruisvermogen is, dat de versterker voortbrengt. De ruisfactor F is dan
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w0

wn

gW0
W0 . Wu
■ (x)
=1+
W/ro ' >ru
gWto• ‘
U^ro ’ g WIO + Wn
Uit deze formule volgt, dat voor een ideale versterker, die zelf geen
ruisvermogen voortbrengt, waarvoor dus Wn = o, de ruisfactor
F = i is.
Uit (i) volgt verder, dat F g WT0 = g Wro -f WT1 = het ruis
vermogen aan de uitgang van de versterker. Voor een ideale ver
sterker zou dit g WTO bedragen; de ruisfactor is dus de factor, waarmee
het ruisvermogen aan de uitgang van een ideale versterker moet worden
vermenigvuldigd om het ruisvermogen aan de uitgang van de werke
lijke versterker te verkrijgen.
Worden twee trappen in serie geschakeld, die het vermogen g1
resp. g2 maal versterken, een ruisvermogen WT1, resp. WT2 vóórt
brengen, en waarvoor de ruisfactor F1 resp. F2 is, dan is de ruisfactor
voor de gehele schakeling
W r2
W0
Wn
*1*2 w0
^1,2 —
= I -f 8iWro^Si go Wro
WTO' g^Wro+gtWn+Wr,
F=

= ■?! + —

—I

(2)

gi

De tweede trap heeft dus slechts weinig invloed op de totale ruis
factor, en wel des te minder, naarmate de versterking g1 van de eerste
trap groter is. Worden n trappen in serie geschakeld, dan is de ruis
factor
--- I

F1,n = F1 + ^

• (3)
8182 ♦ • «£n—1
ëi 82 82
8182
81
De invloed van de volgende trappen neemt dus snel af. Zijn alle
trappen gelijk, dan is F1 = F2 = ... = Fn = F en gx = g2 = ... ==
= gn = gf zodat (3), afgezien van de eerste term, een meetkundige
reeks is met reden i/g. Bij benadering kunnen we deze reeks oneindig
voortlopend denken, daar g > 1, en vinden dan voor (3)
r

8^—1
i,ng—i

(4)

Voor grote waarden van g vinden we hieruit Fh n ^ F.
In het geval van een diode als mengbuis is echter g kleiner dan 1.
We verstaan dan onder g het uitgaand middenfrequentvermogen ge
deeld door het ingaande hoogfrequentvermogen (de zg. conversieverhouding). Beschouwen we nu de mengtrap, met de ruisfactor Fx
en de versterking gv en de erop volgende versterktrap met de ruis
factor F2t dan volgt uit (2), dat het in dit geval van groot belang is,
de ruisfactor F4 van de versterktrap klein te houden.
In Deel 2, hfdst. VIII, form. (7), hebben we gezien, dat de gemiddelde waarde van het kwadraat van de ruisspanning AV2 =
= 4 /c T R Af bedraagt voor een weerstand R en een bandbreedte Af.

346 b.XV.2
AV2
Het ruisvermogen is dus —— = 4 k T Aj, derhalve evenredig met de
£\

bandbreedte. De ruisfactor is echter onafhankelijk van de band
breedte, indien de versterking g dezelfde blijft, zoals volgt uit (1):
bij een grotere bandbreedte nemen zowel WT0 als WT1 evenredig toe.
Indien echter, zoals gewoonlijk het geval is, de versterking g af
neemt met toenemende bandbreedte, neemt hierbij de ruisfactor toe.
Ook neemt de ruisfactor in practische gevallen toe met de frequentie,
waarop de versterker is afgestemd, daar bij hogere frequentie de
eigen ruis van een buis toeneemt door looptijdeffecten. Dit pleit bij
een superheterodyne ontvanger voor een zo laag mogelijke middenfrequentie. Voor een goede werking van de detector mag de middenfrequentie echter niet te laag worden genomen (zie 8.).
Bij het gebruik van moderne buizen is het mogelijk, ook bij hoge
frequenties het ruisgetal van een versterker zo klein te houden, dat
bij een frequentie van 3000 MHz nog een redelijke versterking mogelijk is. Een normale waarde voor het ruisgetal van een middenfrequentversterker met een bandbreedte van 10 MHz en een middenfrequentie
van 30 MHz is 3 dB, terwijl het ruisgetal van een mengtrap met de
er op volgende middenfrequentversterktrap 8,5 dB bedraagt.
Door middel van het ruisgetal wordt de versterker vergeleken met
een ideale versterker met dezelfde versterking en dezelfde bandbreedte.
Daar het ruisvermogen evenredig is met de bandbreedte, zal men,
om een zo gunstig mogelijke verhouding tussen gewenst signaal en
ruis te verkrijgen, de bandbreedte niet groter nemen dan voor de
goede overdracht van het signaal nodig is.
Behalve door de temperatuurbeweging der electronen in weer
standen ontstaat in een versterker ook ruis door het hageleffect in de
electronenbuizen. Zoals in Deel 2, hfdst. VIII, is uiteengezet, kan de
ruis van een buis worden beschouwd als afkomstig van een aequivalente ruisweerstand i?aeq, opgenomen in het roostercircuit van de
betreffende buis. Is deze i?aeq klein, doch het reële deel van de impe
dantie in het roostercircuit groot, dan is de bijdrage van de buis tot
de totale ruisspanning te verwaarlozen. Bij lange en middengolven,
zoals bij omroep worden gebruikt, is in vele gevallen de impedantie
van de afgestemde kringen in de ontvanger zo groot, dat de bijdrage
van de buizen tot de totale ruis vrij gering is. Bij ontvangst van korte
golven, in het bijzonder, als de frequentieband breed is, zoals bij
radar, is dit anders. De impedantie van de afgestemde kringen is dan
betrekkelijk klein, bv. 1000 tot 2000 D, terwijl de aequivalente ruis
weerstand van de bijbehorende penthode bv. 10 000 D is, zodat de
buis de voornaamste bijdrage tot de ruis levert. Het is dus van groot
belang, vooral in de eerste trappen van een radarontvanger buizen te
gebruiken met een kleine aequivalente ruisweerstand en een grote
steilheid. Daar /?aeq bij een triode kleiner is dan bij een overeen
komstige penthode wegens de verdelingsruis (zie Deel 2, hfdst. VIII.7)
wordt in de eerste trappen van een radarontvanger gewoonlijk van trioden
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gebruik gemaakt. Er zijn thans voor dit doel speciaal geconstrueerde
trioden beschikbaar, waarvan Z?aeq slechts ongeveer 200 Q bedraagt,
bij een steilheid van 12 mA/V. Ook bij de constructie van penthoden
zijn vorderingen gemaakt in dit opzicht; voor een speciaal voor dit
doel vervaardigde penthode is Raeq «« 2000 Q, terwijl voor een nor
male h.f.-penthode Z?aeq *** 10000 Q.
3. De voor impulsvormige signalen benodigde bandbreedte
We hebben gezien, dat de meeste signalen in een radarinstallatie
niet sinusoïdaal zijn, doch op een andere wijze van de tijd afhangen.
We hebben o.a. signalen ontmoet, waarvan de grafiek bij benadering
rechthoekig of zaagtandvormig is, alsmede hoogfrequente signalen,
hiermee gemoduleerd. Voor het getrouw overbrengen van deze sig
nalen is een frequentieband van een zekere breedte nodig.
y

-2 TT

0

I 2 n'
1

4TT

—

1

►~2a-n

Fig. 2. Voorstelling van een periodieke impulsvormige spanning.
Eerst beschouwen we een rechthoekig signaal, zoals in fig. 2 aan
gegeven. In Deel 2, hfdst. II.B.5 is hiervoor reeds de reeks van
Fourier gevonden. Als we daar x vervangen door co t, waarbij co = 2 n ƒ
en ƒ de frequentie van de rechthoekige impulsen voorstelt, krijgen we
( - + - sin a cos co t + — sin 2 a cos 2 co t +
y=—
n 2 a
2a
+ — sin 3 a cos 3 co t +
)
(5)
3a
Het signaal bestaat dus uit een oneindig aantal sinusoïdale trillingen,
waarvan de frequenties de opvolgende gehele veelvouden van de
•

♦

«

frequentie / zijn en waarvan de amplitudes evenredig zijn met
als n het rangnummer van de desbetreffende component met de fresin na
voorgesteld als functie van n a. Voor
quentie n f is. In fig. 3 is
na
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iedere gehele waarde van n bevat (5) een component met een amplitude,
in fig. 3 aangegeven. De amplitude der componenten wordt voor het
eerst nul als n a = n; vervolgens als n a = 2 n, 3 nt 4 n, enz. Hoe kleiner a
des te meer componenten zijn er vóór de amplitude voor het eerst nul

TT T

3Tr j j-1-LL 1J j'j' 4TT —-na

Fig. 3. Onderlinge verhouding van de Fourier-componenten van de spanning
volgens fig. 2, voor het geval a = njio.
wordt. Telkens als een nulpunt wordt gepasseerd, zijn de amplituden
der volgende componenten kleiner. Daarom krijgen we een voor
practische gevallen voldoende benadering als we slechts de compo
nenten van het begin tot bv. de eerste of de tweede nuldoorgang in
aanmerking nemen. Nemen we de componenten tot de eerste nul
doorgang, dan is voor de laatste component na = n, dus n — n\a
en de frequentie nf=—f. Is dus de breedte van de impuls in fig. 2
bv. 1/10 van de periode, dan is 2 a = 1I10 X 2 n, dus a =

en

n = — = 10, zodat de hoogste in aanmerking komende frequentie
10 ƒ is. Noemen we de duur van de impuls T1 en de duur van een
periode T0 = -ï-, dan is Tx = —T0 = -%• De bandbreedte B tot aan
J

71

JTy

nf
1
zodat B =
Hoe
a
l!
smaller de impuls, des te groter de vereiste bandbreedte.
Uit de in Deel 2, hfdst. II.B.5, fig. 38—40, gegeven voorbeelden
blijkt, dat door het weglaten van de componenten met de hoge fre
quenties de scherpe hoeken in het signaal worden afgerond en de
rechte gedeelten een golvend verloop krijgen. Met onze impuls volgens
fig. 2 is dit dus ook het geval. Om dus steile flanken te behouden
moet de bandbreedte niet te klein worden genomen.
Het door de radarzender uitgezonden signaal, en dus ook het signaal,
dat in het middenfrequentgedeelte van de ontvanger wordt versterkt,
is een hoogfrequente trilling, waarvan de amplitude gemoduleerd is
door een signaal volgens fig. 2. Dit impulsvormig gemoduleerde sig
naal is in fig. 4 aangegeven. Evenals bij ieder signaal met amplitudemodulatie bestaat het frequentiespectrum uit de draaggolf met aan
de genoemde eerste nuldoorgang is
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weerszijden de componenten volgens het modulerende signaal, zoals
in fig. 5 weergegeven. De voor het gemoduleerde signaal vereiste
bandbreedte is dus ook hier tweemaal zo groot als die voor het modu
lerende signaal. Tot aan de boven beschouwde eerste nuldoorgang is

“'hi

Ir'

Fig. 4. Hoogfrequente trilling, gemoduleerd met een signaal volgens fig. 2,
als functie van de tijd.

fk
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■r T T1

ƒo

Fig. 5. Amplituden der componenten van het gemoduleerde signaal volgens
fig. 4 met de draaggolffrequentie f0, als functie van de frequentie.
deze 2 B =

2
11

Bij een impulsduur van 1 /*sec behoort dus bv. een

bandbreedte van 2 MHz.
4. Het versterken van impulsvormig gemoduleerde signalen
Voor het versterken van impulsvormig gemoduleerde signalen, zoals
bv. in het middenfrequentgedeelte van een radarontvanger voorkomt,
wordt gewoonlijk de schakeling volgens fig. 6 gebruikt. Het te ver
sterken signaal, waarvan we onderstellen, dat het de gedaante van
fig. 4 heeft, wordt toegevoerd aan het rooster van een penthode. In
de anodeketen is een afgestemde kring opgenomen, die gedempt is
door een weerstand R, parallel aan deze kring. We wensen, dat de
spanning over deze kring een voldoend getrouwe afbeelding is van de
aan het rooster toegevoerde spanning. Er treden aan het begin en aan
het einde van de impuls echter afwijkingen op: de zg. overgangs
verschijnselen (zie Deel 2, hfdst. III.E). Bij het begin van de impuls
verkrijgt de anodewisselspanning niet terstond, doch pas na een aantal
trillingen zijn uiteindelijke amplitude; bij het einde van de impuls
aan het rooster blijft de anodeketen nog enige tijd met een gedempte
trilling uittrillen, waardoor de impuls enigszins wordt verlengd. Het

;
i

;
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nauwkeurig berekenen van de hier optredende overgangsverschijnselen
is vrij omslachtig, We zullen daarom met de volgende eenvoudige
beschouwing volstaan.
Het voornaamste, wat ons hierbij in de practijk interesseert, is de
tijd, die nodig is, totdat de anodewisselspanning na het begin van de
impuls practisch de eindwaarde
heeft bereikt. Deze tijd noemen
„ nA
we de stijgtijd. De tijd, gedurende
~'AJ\j\j\/v~ welke na het einde van de impuls
aan het rooster de gedempte tril
ling in de anodeketen aanwezig
R
blijft, is gewoonlijk van minder
belang. We wensen in de eerste
plaats een steil front; aan de
achterzijde worden minder hoge
Fig. 6. Versterker voor een signaal eisen gesteld. Voor het inschakelvolgens fig. 4.
verschijnsel maakt het in eerste
instantie niet veel uit, of plotseling
een wisselstroom of een gelijkstroomverandering optreedt. De
eerste kwartperiode van de wissel
stroom heeft in ieder geval vrijwel
hetzelfde effect als een ploselinge
gelijkstroomverandering. We be
schouwen daarom de schakeling
volgens fig. 7a onder invloed van
een plotselinge stroomverandering.
c.
De stroom door een zelfinductie
Fig. 7. a. de anodeketen van de verster kan niet plotseling veranderen;
ker volgens fig. 6, met een anodestroom, daarbij zou een oneindig grote
die plotseling toeneemt; b. voor een be spanning optreden. Daarom kun
naderde berekening van het inschakelbeverschijnsel kan de spoel buiten be- nen we bij onze benaderde
.
schouwing blijven; c. de spanning schouwing van het ïnschakelverover de kring als functie van de tijd. schijnsel de spoel L wegdenken,
zodat de schakeling volgens fig. 7b
overblijft.
Noemen we de totale stroom na de sprong I en de spanning over
de parallelschakeling V, dan is de stroom door de weerstand Ir = V/R
dV
en de stroom door de condensator Iq = C —77. Daar /# + 1 c “ ^ is

MWr

>i_r ■!_r

dV
V
C dt+R~1,

(6)

waaruit volgt (vergelijk hfdst. II)
V — 1 R(i — e

t
RC)

(7)

!
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Ten tijde t
o (d.i. op het ogenblik van de sprong) is V = o. Deze
spanning neemt geleidelijk toe tot V = I R (fig. 7c). Dit toenemen zal
snel geschieden, als het product R C klein is. De stijgtijd is dan klein.
De v/aarde van C kan niet kleiner zijn dan de som van de uitgangscapaciteit van de voorgaande buis, de ingangscapaciteit van de volgende
buis, de bedradingscapaciteit en de eigen capaciteit van de spoel.
Voor het verkrijgen van een kleine stijgtijd is het dus nodig, R klein
te nemen. Doch daardoor wordt de versterking van de trap ook klein.
Noemen we de bandbreedte B van een kring het verschil tussen de
frequenties, waarbij de versterking is gedaald tot ^ maal de maxi-

B ^ [zie
fo~Q

male waarde, die optreedt bij de frequentie f0, dan is 7
Deel 2, hfdst. V.C.3, form. (92)], waaruit volgt
1

S~2 tzRC'

(8)

Hoe kleiner we C kunnen maken, des te groter kunnen we R nemen
bij dezelfde bandbreedte, en des te groter is de versterking. Een kleine
waarde van R C geeft een grote bandbreedte en een kleine stijgtijd.
Definiëren we de stijgtijd als de tijd, die nodig is om de spanning
van 0,1 tot 0,9 van de eindwaarde te laten toenemen, dan volgt uit (7) :
h
1 — e

RC = 0,1;
12

1 — e -RC = 0,9.

Hieruit volgt tl = 0,1 R C; t2 = 2,3 R C. De stijgtijd T2 = t2 — tx is
dus 2,2 R C. Uit (8) volgt nu voor het product van bandbreedte en
stijgtijd
(9)
bt'- = ï^rc X 2/2 R C = 0,35,
dat dus onafhankelijk van R en C is. Wordt bv. een stijgtijd T2 van
hoogstens 0,1 ^sec vereist, dan moet de bandbreedte minstens 3,5 MHz
bedragen. Dit geldt voor de versterker voor het gedetecteerde signaal, dus
voor de echoversterker; voor de versterker voor het gemoduleerde
signaal, dus de m.f.-versterker, is de dubbele brandbreedte nodig,
dus B T2 — 0,7.
De gewenste stijgtijd houdt verband met de duur van de impuls.
Bij een korte impuls moet ook de stijgtijd kort zijn, daar anders de
amplitude van de anodewisselspanning de eindwaarde nog niet heeft
bereikt als de impuls aan het rooster eindigt en de anodewisselspanning
daardoor weer afneemt. Dan ontstaat geen rechthoekige, maar een
ongeveer driehoekige impuls. Bij lange impulsen is het in het algemeen
niet raadzaam, te streven naar een zeer korte stijgtijd. Een korte stijg
tijd vereist een grote bandbreedte, waardoor de verhouding tussen

I
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signaal en ruis ongunstiger wordt, terwijl het bij lange impulsen juist
een voordeel is, dat voor een redelijk getrouwe overdracht met een
kleinere bandbreedte kan worden volstaan, waardoor de verhouding
tussen signaal en ruis gunstiger wordt.
5. De oscillator voor de radarontvanger
Daar een radarontvanger een superheterodyne ontvanger is, bevat
deze een oscillator, die een spanning opwekt, waarvan de frequentie
met het bedrag van de middenfrequentie verschilt van de draaggolffrequentie van het ontvangen signaal. De oscillatorfrequentie kan zowel
hoger als lager zijn dan de frequentie van het ontvangen signaal; in
beide gevallen is de oscillatorfrequentie van dezelfde grootte-orde als
die van het ontvangen signaal (ca 10000 MHz).
Aan de stabiliteit van de oscillatorfrequentie worden vrij hoge eisen
gesteld. Bedraagt de bandbreedte van de middenfrequentversterker
bv. 5 MHz, dan mag de oscillatorfrequentie niet meer dan ongeveer
1 MHz van de juiste waarde afwijken; anders zouden de ontvangen
impulsen te veel worden vervormd. Daar de vereiste stabiliteit niet
gemakkelijk zonder meer kan worden verkregen, worden vaak speciale
schakelingen toegepast, waardoor de oscillatorfrequentie automatisch
wordt bij geregeld totdat het verschil tussen de frequentie van de
zender en die van de oscillator in de ontvanger gelijk is aan de juiste
middenfrequentie. Afwijkingen in de frequentie van de zender kunnen
op deze wijze ook worden opgevangen.
Voor het opwekken van trillingen met deze hoge frequenties zijn de
bij lagere frequenties gebruikelijke buizen ongeschikt. Tot een fre
quentie van ca 3000 MHz zijn zg. schijftrioden bruikbaar (zie Deel 2,
hfdst. V.C.7 en Deel 7b, hfdst. V.3). Voor hogere frequenties worden
inhaalbuizen (reflectieklystrons) gebruikt (zie Deel 2, hfdst. IV.K.5 en
hfdst. V.C.7, en Deel 7b, hfdst. V.3). Daar bij deze laatste buizen de
frequentie gemakkelijk kan worden gevarieerd door de spanning van
een der electroden te veranderen, worden deze ook wel bij lagere
frequenties (bij golflengten van 10 tot 50 cm) gebruikt, hoewel trioden
daar ook bruikbaar zijn. Voor de constructie en de werking van inhaal
buizen verwijzen we naar de genoemde hoofdstukken van Deel 2 en
Deel 7b.
In de oscillator van de ontvanger wordt gewoonlijk een reflectiebuis
gebruikt wegens de eenvoudiger constructie, de lagere prijs, de lagere
spanning en de eenvoudiger wijze van afregelen. Fig. 8 toont een
schetsmatige doorsnede van de buis. De frequentie kan worden in
gesteld door de afmetingen van de met de roosters g2 en g3 verbonden
trilholte te variëren, terwijl de frequentie nauwkeurig kan worden
bijgeregeld door de spanning van de reflector R te variëren. Het
afgegeven vermogen is echter afhankelijk van de reflectorspanning;
zowel een te hoge als een te lage reflectorspanning doen het vermogen
dalen. Daarom wordt deze spanning op de gunstigste waarde gebracht
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en de frequentie zo goed mogelijk ingesteld door variatie van de
afmetingen van de dooskring. De nauwkeurige instelling van de
frequentie geschiedt daarna door een kleine variatie van de reflectorspanning. Langs mechanische weg kan de frequentie bv. worden ge^
varieerd van 8700 tot 9600 MHz en langs electrische weg over een
gebied van 45 MHz. De spanning van de roosters glf g2 en g3 is
-}-250 tot +300 V, bij een stroom van 20 mA; de reflectorspanning
is variabel van —160 tot —220 V. Daar de frequentie in sterke mate
afhankelijk is van de voedingsspanningen, moeten we deze zorgvuldig
stabiliseren.
In fig. 9 is een gebruikelijke uitvoering van een 10 cm reflectie
klystron aangegeven. Om de buis is een uit twee delen bestaande tril
holte aangebracht. We zien achtereenvolgens de kathode k en het
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versnellingsrooster glt dat dezelfde spanning heeft als de dooskring
met de roosters g2 en g3. Deze beide laatste roosters zijn ieder met
een koperen schijf door het glas heen gevoerd. Deze koperen randen
zijn met behulp van de wartel W tegen de randen van de dooskring
geklemd, zodat een goed contact is verzekerd. Om verwisselen van de
buis mogelijk te maken is de trilholte in twee helften gedeeld. Met
behulp van vaantjes voor de grofregeling en schroeven voor de fijnregeling kunnen we de trilholte op de gewenste frequentie afstemmen.
In fig. io is de doorsnede van een 3 cm-klystron getekend. Deze
buis is vrijwel geheel van metaal vervaardigd. Om de roosters g2 en g3
is binnen in de buis een trilholte aangebracht. Deze kan worden
afgestemd door zijn hoogte te veranderen. Dit geschiedt op de volgende,
wijze. Het onderste gedeelte van de buis met het rooster g2 is door de
flexibele rand d van het bovenste deel gescheiden. Het rooster g3
behoort tot het bovenste deel. Schroeven we de knop W dicht, dan
komen de beide armen, waartussen de as is aangebracht, dichter bij
elkaar en gaat het bovenste deel van de buis omhoog, waardoor de
capaciteit tussen de roosters g2 en g3 kleiner wordt en de frequentie
wordt verhoogd. In de trilholte is een lusje L aangebracht, dat door
middel van een coaxiale leiding met de antenne a is verbonden. Deze
antenne steekt in de golfpijp, die deel uitmaakt van de mengtrap,
waardoor het oscillatorsignaal de mengtrap bereikt.
6. De mengtrap
Het mengen geschiedt met een als diode werkend kristal (zie Deel 2,
hfdst. IV. I.5). Fig. 11 geeft de constructie van de menger in een
enigszins vereenvoudigde vorm. Deze bestaat uit een golfpijp, waar
van links het ontvangen echosignaal binnenkomt. Door de bovenzijde
is de antenne a van het klystron aangebracht (zie onder 5.). De door
beide signalen veroorzaakte velden bereiken het mengkristal C. Dit
kristal is met de wartel W bevestigd. Het kristal is verbonden met
een coaxiale geleider, die het middenfrequentsignaal aan de voorversterker toevoert.
In fig. 12 is het mengkristal afzonderlijk getekend. In wezen komt
dit overeen met het aloude ontvangkristal, zij het dan in een ver
beterde uitvoering. Het bestaat uit een plaatje silicium of germanium G,
waartegen een puntige veer V drukt. Door het contact van de veer
tegen het plaatje, dat een halfgeleider is, ontstaat de gelijkrichtende
werking. De moderne kristallen zijn door de fabriek op de gunstigste
detectiewerking ingesteld, terwijl deze instelling zeer goed tegen
mechanische schokken bestand is, hetgeen met de oude ontvangkristallen niet het geval was. Het verschil tussen de weerstand in de
geleidende richting (ca 200 H) en die in de niet-geleidende richting (ca
0,2 MD) is veel groter dan bij een thermionische diode, zodat het
mengen veel effectiever geschiedt dan bij een thermionische diode het
geval zou zijn. Bovendien is voor het kristal het ruisgetal veel lager
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en worden geen moeilijkheden ondervonden door de looptijd der
electronen, die een gewone diode voor frequenties boven 3000 MHz
ongeschikt maakt als mengbuis. Het grote bezwaar van kristallen is
het gevaar voor verbranden van het zeer kleine contactoppervlak. In
dit opzicht wordt nog naar verbetering gezocht.
vt

n
c

Fig. 11.

De menger voor een radarontvanger.

n1p

Fig. 12. Het
mengkristal in
de patroon.

In de practische uitvoering is de constructie van de menger wel wat
gecompliceerder dan in fig. 11 is aangeduid door de bijzondere eisen,
die aan de menger worden gesteld.
In 25 cm-toestellen worden vrijwel uitsluitend coaxiale mengers
aangetroffen, in 10 cm-toestellen zowel coaxiale mengers als trilholtemengers, terwijl in 3 cm-installaties uitsluitend het laatste type wordt
gebruikt.
a. Coaxiale mengers
Deze mengers worden vrijwel steeds in coaxiale systemen toegepast, en wel in combinatie met de duplexer volgens fig. 6 van
hoofdstuk XVIII. De uitgaande lus Lx staat in verbinding met de
menger, zoals deze in fig. 13 is geschetst.
Aan de onde zijde van de menger bevindt zich een lus, welke
meestal direct in de ontvanger-blokkeerschakelaar is aangebracht;
hiermee wordt het echosignaal aan de menger toegevoerd. Op het
kristal komen nu twee signalen, nl. het echosignaal, dat hierop via een
coaxiale geleider wordt gebracht, en het klystronsignaal, dat door de
antenne A in de ruimte rondom het kristal wordt geïnduceerd. Het
kristal zorgt voor de menging van beide signalen. De onderzijde van
het kristal is via een coaxiale steker met de voorversterker verbonden.
Met de wartel W is het mogelijk, de antenne A min of meer in
de ruimte om het kristal te brengen; hierdoor regelen we de sterkte
van het veld van de hulposcillator in deze ruimte.
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Daar de conversiesteilheid van de menger het grootst is bij een
bepaalde sterkte van het veld van de hulposcillator, is het van belang,
deze sterkte te kunnen regelen. Daar het kristal als detector voor het
signaal van de hulposcillator werkt, zal de gelijkgerichte stroom van
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Fig. 13. Coaxiale menger. Lj. koppellus; S. coaxiale steker; Kr. mengkristal;
W. schroef, waarmee de afstand tussen het staafje A en het kristal Kr kan
worden ingesteld. Bij KI wordt het klystron, bij M de middenfrequentversterker
aangelsoten.
het kristal een maat zijn voor de sterkte van dit veld; een normale
waarde hiervoor is ca 0,5—0,6 mA (zie ook fig. 16). Daar de verschilof middenfrequentie nog steeds een hoge waarde bezit (30—60 MHz)
is een afvlakcondensator achter het kristal niet nodig; hiervoor is de
capaciteit van de isolatie reeds toereikend.
6. Trilholte-mengers
Voor golflengten korter dan 8 cm worden vrijwel steeds trilholtemengers gebruikt; de trilholte is meestal een deel van een golfpijp.
In fig. 15 is een tekening van een menger voor 3 cm aangegeven,
terwijl hiervan in fig. 14 een doorsnede is getekend. Behalve de taak
als signaal-menger heeft de menger hier ook nog een andere functie,
nl. het leveren van een spanning voor de automatische frequentieregeling. Deze regeling heeft tot doel, het frequentieverschil tussen het
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magnetron en het klystron steeds constant te houden, en wel gelijk
aan de middenfrequentie. Een dergelijke regeling wordt zeer dikwijls
toegepast, daar zowel de frequentie van het magnetron als die van
het klystron tijdens het bedrijf kunnen veranderen.
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Fig. 14. Doorsnede van een trilholtemenger. K. klystron; Kx. mengkristal voor
het middenfrequentsignaal; K2. mengkristal voor de automatische frequentieregeling; de ruimte M2 is door middel van de instelbare vensters S! en S2 met
de mengruimten Mx en M3 gekoppeld. Vj. venster, waardoor een klein gedeelte
van het zendsignaal via de verzwakker Ax de mengruimte M3 bereikt; V2. venster,
waardoor het echosignaal via de ontvangerblokkeercel B de mengruimte Mx
bereikt; A2. plaatje voor de juiste afsluiting van de trilholte M2; G. golfpijp, die
de zender met de antenne verbindt. F„ F2. flenzen.
In de fig. 14 en 15 is Mx de mengruimte van het signaal-kristal K2,
M2 de ruimte, waarin het veld van het klystron wordt gebracht, met
behulp van een antenne, die vanuit het klystron in deze ruimte steekt
(zie ook fig. 10), en M3 de mengruimte voor het kristal K2 voor de
automatische frequentieregeling.
In de mengruimte M1 wordt via de ontvangerblokkeercel en het
venster V2 het echosignaal gebracht. Tussen de mengruimte
en de
ruimte M2, waarin het klystronsignaal wordt gebracht, is een venster
S2 aanwezig, waardoor het veld in de ruimte M2 wordt gekoppeld
met dat in de ruimte Mx, waarin de eigenlijke menging plaats vindt.
Dit venster gedraagt zich als een zelfinductie; door het verder indraaien
van de schroef Si kan hierover een capacitieve reactantie worden ge
plaatst, waardoor het venster als een afgestemde kring gaat werken,
waarvan de impedantie bij resonantie klein wordt. Op deze wijze is
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de energie-overdracht van het veld van het klystron in de mengruimte
mogelijk.
In de ruimte Mg bevindt zich de antenne van het klystron K; hierachter is de afsluiting A2 aangebracht. Een dergelijke afsluiting bestaat
dikwijls uit een plaatje bakeliet, waarop een laagje kool is gebakken.
Het geheel heeft tot doel, een juiste afsluiting voor het klystron te
vormen, terwijl hiermede tevens
energie-overdracht van de ruim
te M3 naar die van Mx wordt
voorkomen.
fj
B
GOLFP'JP
Een deel van het veld in de
ruimte M2 komt via het venster
S2 in de ruimte M3, terwijl
tevens in deze ruimte via de
Si
verzwakker Ar een zeer klein
deel van de zendenergie wordt
Ag
gebracht; aan het kristal K2
ontstaat nu een spanning met
F2
een frequentie, welke gelijk is
M]
Mg
aan het verschil van de frequ
enties van het klystron en van
Fig. 15.
het magnetron. Deze spanning
Trilholte-menger. De aanduidingen
wordt na versterking aan een
komen overeen met die van fig. 14.
frequentie-discriminator toege
voerd. Deze discriminator nu
regelt op zijn beurt weer de
frequentie van het klystron bij, totdat de verschilfrequentie gelijk
geworden is aan de middenfrequentie. Daar het ontvangen signaal
dezelfde frequentie bezit als het zendsignaal, zal hierdoor tevens het
verschil tussen de signaalfrequentie en de klystronfrequentie gelijk zijn
aan de middenfrequentie.
7. De eerste trap van de voorversterker
Zoals reeds onder 1. is vermeld, wordt het middenfrequente signaal,
dat door de menger wordt geleverd, door een onmiddellijk aan de
menger bevestigde voorversterker zover versterkt, dat het geschikt is
om over een kabel te worden toegevoerd aan de op enige afstand
opgestelde hoofdversterker. De inwendige weerstand van het mengkristal is klein, nl. ongeveer 300 f2; de gunstigste waarde voor de
weerstand van de schakeling, die aan de ingang van de voorversterker
is aangesloten, is van de orde van 5000 £2. Het is dus gewenst, dat
tussen het mengkristal en de voorversterker een impedantietransformatie
plaats vindt.
Onder 2. hebben we gezien, dat het bij het versterken van kleine
signalen van groot belang is, dat het ruisgetal van de eerste versterktrap klein is. Bij de constructie van de voorversterker vragen dus twee
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problemen de aandacht: het ingangscircuit, dat impedantietransformatie
geeft, en het ruisgetal van de eerste trap.
a. Het ingangscircuit
In fig. 16 zijn enige schakelingen aangegeven, die als ingangscircuit
kunnen dienen. In fig. 16a vindt de impedantietransformatie plaats
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Fig. 16. Enige schakelingen voor het ingangscircuit van de voorversterker.
door middel van een autotransformator. Hierin stelt K het mengkristal voor, Gj het geleidingsvermogen van het kristal, Cx de capaciteit
van het kristal, zijn houder en de toevoerleidingen, Lx een spoel, die
met de capaciteit Cx is afgestemd op de middenfrequentie, L2 een
spoel, die met de capaciteit C2 (de ingangscapaciteit van de buis B
met de capaciteit van de toevoerleidingen) eveneens op de midden
frequentie is afgestemd, en G2 het ingangsgeleidingsvermogen van de
buis B. Door middel van een condensator C3 is het kristal verbonden
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met een aftakking van de spoel L2, waardoor de impedantietransformatie plaats vindt. De onderzijde van de spoel Ll is via een ontkoppelnetwerk, bestaande uit L4, C4, C5 en R, verbonden met een
gelijkstroommeter, die de gemiddelde waarde van de stroom door het
kristal, veroorzaakt door het oscillatorsignaal, aanwijst. Dit geeft een
controle op de werking van het kristal. Een normale waarde voor de
stroom is 0,6 mA.
In fig. 16b is een schakeling met twee inductief gekoppelde kringen
aangegeven. De impedantietransformatie wordt verkregen door Lx en
L2 de gewenste verhouding te geven (Lx < L2). In fig. 16c zijn drie
spoelen Llf L2 en L3 in T-schakeling, in fig. i6d in jr-schakeling voor
dit doel aangebracht. Bij juiste keuze der zelfinducties zijn deze laatste
drie schakelingen gelijkwaardig.
b, Het ruisgetal van de eerste trap
Zoals in Deel 2 is uiteengezet, kan een versterkbuis op drie ver
schillende wijzen worden gebruikt: in kathodebasis-, anodebasis- en
roosterbasisschakeling (zie Deel 2, resp. hfdst. IV.B.7, hfdst. V.B.g
en hfdst. V.C.y.b). De voornaamste eigenschappen dezer schakelingen,
die in verband met de ruis van belang zijn, kunnen we als volgt samen
vatten.
Bij
de
de
de
de

de kathodebasisschakeling is
ingangsimpedantie groot;
uitgangsimpedantie groot, in het bijzonder bij een penthode;
spanningsversterking groot, in het bijzonder bij een penthode;
vermogensversterking groot.

Bij de anodebasisschakeling is
de ingangsimpedantie groot, en wel groter dan bij de kathodebasis
schakeling, daar geen Miller-effect optreedt;
de uitgangsimpedantie klein (ongeveer i/S);
de spanningsversterking kleiner dan 1, doch kan tot 1 naderen;
de vermogensversterking groot, doch kleiner dan bij de kathode
basisschakeling kan worden verkregen.
Bij de roosterbasisschakeling is
de ingangsimpedantie klein;
de uitgangsimpedantie groot;
de spanningsversterking groot;
de vermogensversterking klein.
De grote aantrekkelijkheid van de roosterbasisschakeling ligt in het
feit, dat het rooster een effectieve afscherming vormt tussen het
ingangs- en het uitgangscircuit. Hierdoor wordt terugwerking groten
deels voorkomen en kan een triode, ook bij hoge frequenties, als
versterkbuis worden gebruikt zonder dat neutrodyniseren nodig is.
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We zullen nu nagaan, welke schakeling met het oog op ruis de
voorkeur verdient. De ruis, die de buis veroorzaakt ten gevolge van
het hageleffect, kunnen we ons denken als afkomstig van de aequi
valente ruisweerstand Raeq, opgenomen in serie met het ingangscircuit. Hierdoor wordt de thermische ruis van het ingangscircuit
schijnbaar vergroot, zonder dat deze weerstand bij draagt tot de
versterking van het signaal. De invloed van deze i?aeq is, zoals
gemakkelijk kan worden ingezien, het kleinst, indien de weerstand
van de ingangsketen groot is. Het is dus van belang, de weerstand
van de keten, die aan de ingang van de buis wordt aangesloten, groot
te maken. Indien de inwendige weerstand van de bron van het te
versterken signaal klein is, verdient het dus aanbeveling, een trans
formatie toe te passen, zoals onder 7.a. is aangegeven (fig. 16). Bij
een gegeven schakeling van de buis is de signaalspanning aan de
ingang van de buis zo groot mogelijk, als de impedantie van het
ingangscircuit gelijk is aan de ingangsimpedantie van de buis. Bij de
kathodebasis- en de anodebasisschakeling is de ingangsimpedantie van
de buis groot, dus kan, bij juiste transformatie in het ingangscircuit,
de grootste ingangs-signaalspanning worden verkregen. De aequivalente ruisweerstand van de buis is dan, althans bij moderne buizen,
klein ten opzichte van de weerstand van het ingangscircuit en heeft
dus zeer weinig invloed. Bij de roosterbasisschakeling daarentegen is
de ingangsimpedantie van de buis klein, zodat bij de gunstigste aan
passing ook de weerstand van het ingangscircuit klein is en de invloed
van de aequivalente ruisweerstand van de buis dus groot is.
Hieruit volgt, dat de kathodebasisschakeling in principe de gun
B2
stigste is, zodat we voor de eerste
trap van de versterker deze scha
keling het liefst zouden gebruiken.
Wegens de veel grotere waarde
van de aequivalente ruisweerstand
zouden we dan geen penthode
0+
0+
nemen, maar een triode. Doch bij
een triode in kathodebasisschake- Fig. 17. Een triode Bt in kathode
ling is bij hoge frequenties het basisschakeling, gevolgd door een triode
gevaar voor oscilleren zeer groot. Bo in roosterbasisschakeling, als eerste
trap van de voorversterker.
Neutrodyniseren is zeer moeilijk,
daar de instelling van de neutrodynisering zeer kritisch is. Alleen als de impedantie in de anodeketen
zeer klein is, is deze schakeling bij de hier in aanmerking komende
zeer hoge frequenties te gebruiken. Doch dan is de versterking gering.
De gunstigste oplossing bestaat in een combinatie van een triode
in kathodebasisschakeling en een triode in roosterbasisschakeling, zoals
in fig. 17 schematisch aangegeven. In de anodeketen van de buis Bx
in kathodebasisschakeling is de buis B2 opgenomen in roosterbasis
schakeling. Tussen rooster en kathode van de buis Bx wordt een der
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schakelingen van fig. 16 aangesloten. De kleine ingangsweerstand van
de buis B.> bevindt zich parallel aan een zelfinductie L in de anodeketen van de buis Bx. Deze zelfinductie vormt met de capaciteit,
bestaande uit de bedradingscapaciteit, de uitgangscapaciteit van de
buis Bj, de ingangscapaciteit van de buis B2 en de eigencapaciteit
van de spoel L, een kring, afgestemd op de frequentie van het te
versterken signaal. Deze kring moet voldoende „breed" zijn om ver
vorming van de impulsvormige signalen te voorkomen, zoals onder 3.
is uiteengezet. De kleine ingangsweerstand van de buis B2 geeft de
hiervoor vereiste demping. Een extra weerstand parallel aan deze
kring, die de totale ruis zou vergroten, is daardoor niet nodig. De
hier aangegeven schakeling bezit het laagste ruisgetal.
8. De middenfrequentversterker
Zoals we onder 3. hebben gezien, is voor de onvervormde over
dracht van de radarsignalen een brede frequentieband nodig. Zoals in
Deel 2, hfdst. V.C.6 en Deel 6a, hfdst. V.B is uiteengezet, kunnen bij
een versterker voor een brede frequentieband als koppelelementen
tussen de opvolgende buizen enkelvoudige of gekoppelde kringen
worden gebruikt. Bij enkelvoudige kringen worden deze voor de ver
schillende trappen ten opzichte van elkaar verstemd. Bij twee trappen
wordt de ene kring even veel boven als de andere beneden de
frequentie van het midden van de band afgestsmd. Men spreekt dan
van een tweeling. Bij een drieling is één kring afgestemd op het
midden van de band, en de andere twee op frequenties, symmetrisch
ten opzichte van dit midden. Bij versterkers, die uit vele trappen
bestaan, kan men op verschillende wijzen tweelingen, drielingen, vier
lingen en vijflingen combineren.
Voor zeer brede frequentiebanden, zoals bij radar nodig zijn, en
waar het aantal trappen groot is, omdat een grote versterking wordt
vereist, terwijl de versterking per trap wegens de brede frequentieband
niet bijzonder groot is, wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van
enkelvoudige, ten opzichte van elkaar verstemde kringen. Het instellen
van de kringen is bij enkelvoudige kringen gemakkelijker dan bij ge
koppelde kringen. Het verkrijgen van de gewenste bandbreedte biedt
geen bijzondere moeilijkheden. Het aantal trappen wordt zo groot
genomen, dat bij het zwakste signaal, dat nog bruikbaar is, d.w.z.
boven de ruis uitkomt, de versterkte spanning, die aan de detector
wordt toegevoerd, minstens 0,5 h 1 V bedraagt.
Zoals reeds onder 1. vermeld, wordt bij een radarontvanger de
middenfrequentversterker gewoonlijk in twee delen gesplitst. Een paar
trappen, die de zg. voorversterker vormen, zijn dan met de menger
samengebouwd, terwijl de overige trappen de zg. hoofdversterker
vormen. Wat de doorlaatkromme betreft moeten beide delen samen
aan de gestelde eisen betreffende de bandbreedte en de gelijkmatige
overdracht binnen deze band voldoen.
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9. De detector
Als detector wordt vrijwel steeds een diode gebruikt; anodedetectie
of roosterdetectie worden zelden toegepast. De spanning, die aan de
detector wordt toegevoerd, is bij het zwakste signaal ongeveer 0,5 V,
en kan bij sterke signalen stijgen tot ca 20 V. Alleen de diodedetector
kan dit gehele spanningsgebied goed verwerken. Een verder voordeel
van de diodedetector is, dat er zowel een positief als een negatief
uitgangssignaal kan worden verkregen.
De werking van de diodedetector is reeds beschreven in Deel 2,
hfdst. VI.A.i. In een omroepontvanger is de draaggolffrequentie van
het signaal, dat aan de detector wordt toegevoerd, bv. 460 kHz,
terwijl de hoogste frequentie in het gedetecteerde signaal bv. 10 kHz
bedraagt. Daar de verhouding dezer beide fre
C3
quenties groot is, valt het niet bijzonder moeilijk,
r - —jj—
voor de weerstand R± en de capaciteit C2 (fig. 18)
zodanige waarden te kiezen, dat op voldoende
wijze aan de verschillende te stellen eisen wordt j—♦
voldaan (zie Deel 2, hfdst. VI.A.1.1). Bij een O1
O -X.:C1
detector voor radarsignalen is het bepalen van g ;
gunstige waarden voor Rl en C2 veel minder \ i
eenvoudig, omdat de middenfrequentie van de
Fig. 18. Diodedetector.
ontvanger bv. 30 MHz is, terwijl bij een impuls
duur van 0,1 /tsec in het gedetecteerde signaal
de componenten met een frequentie van 10 MHz nog onverzwakt
aanwezig behoren te zijn. De verhouding tussen deze beide frequenties
is veel kleiner dan bij een omroepontvanger; we zullen zien, dat het
gevolg hiervan is, dat de waarden van R± en C2 met zeer veel zorg
moeten worden gekozen.
De overwegingen, waardoor men zich hierbij laat leiden, zijn dezelfde
als in het genoemde hoofdstuk van Deel 2 aangegeven. De diode bezit
een zekere capaciteit C3 van enkele pF. Om een zo groot mogelijk
gedetecteerd signaal te verkrijgen, en ook om bij kleine m.f.-signalen
de detectie zo goed mogelijk de lineaire detectie te doen benaderen,
moet de capaciteit C2 groot zijn ten opzichte van de capaciteit C3,
daar de m.f.-spanning over de kringen L C1 zich over beide in serie
staande condensatoren C2 en C3 verdeelt omgekeerd evenredig met de
capaciteiten. We nemen daarom C2 ca 25 pF. Deze capaciteit wordt
meestal gevormd door de bedradingscapaciteit en de ingangscapaciteit
van de volgende buis.
Een tweede punt van overweging betreft het front van de impuls.
We wensen, dat dit in het gedetecteerde signaal zo steil mogelijk is.
Bij het begin van de impuls, d.w.z. bij het begin van de m.f.-trilling
over de kring L Cv wordt de condensator C2 geladen door de diodestroom, die vloeit, wanneer de anode positief is ten opzichte van de
kathode. Deze stroom vloeit door de inwendige weerstand R[ van de
diode. De snelheid, waarmee de lading van C2 geschiedt, hangt dus af
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van de tijdconstante R[ C2. Gedurende de eerste „positieve" helft van
de eerste periode wordt C2 nog niet volledig geladen; daar zijn enige
perioden voor nodig (zie Deel 2, hfdst. VI, fig. 5). In het gedetec
teerde signaal neemt de voorflank van de impuls dus slechts geleidelijk
toe. Hoe kleiner de tijdconstante R[ C2, des te steiler zal het front
van de gedetecteerde impuls zijn. Bij lage spanning is R{ groot; bij een
spanning boven ca 1 V is R[ 500 a 1000 Q. Bij kleine ontvangen
signalen zal het front van de gedetecteerde impuls dus ongunstiger
zijn dan bij grote signalen. Daar R[ van de buis afhangt en dus niet
kan worden verkleind, is het ter wille van een steile voorflank van de
gedetecteerde impuls gewenst, C2 zo klein mogelijk te nemen.
Als derde punt beschouwen we de rimpelspanning tijdens de impuls,
d.w.z. de middenfrequente spanning, die op het gewenste gedetec
teerde signaal is gesuperponeerd (zie Deel 2, hfdst. VI, fig. 6). Wanneer
de anode negatief is ten opzichte van de kathode, ontlaadt de conden
sator Co zich over de weerstand
en daalt de spanning van deze
condensator tot bij de volgende positieve top van de anodespanning
de verdwenen lading weer wordt aangevuld, waardoor de condensatorspanning weer stijgt. De snelheid, waarmee dit ontladen geschiedt,
en dus ook de grootte van de rimpelspanning, hangt af van de tijdmfi
5

k

b

2

-1
-2
-1

-0.8 -0.6 -0,4 -Q2

0

*0.2 *0.4 *0.6 *0.8

HV

Fig. 19. /a-Va-karakteristieken. a. van een
thermionische diode; b. van een kristaldiode.
constante Rx C2. Hoe groter deze is, des te kleiner is de rimpel
spanning. We hebben reeds gezien, dat C2 minstens ongeveer 25 pF
behoort te zijn, doch liefst ook niet groter; we nemen dus ter wille
van een kleine rimpelspanning R± niet te klein.
Een vierde punt, waar we rekening mee moeten houden, betreft
het einde van de impuls. Al worden aan de achterflank van de ge
detecteerde impuls niet zulke strenge eisen gesteld als aan de voor
flank, wat de steilheid betreft, toch moet na het einde van de impuls
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de spanning van de condensator C2 20 snel verdwijnen, dat de ge
detecteerde impuls niet een te lange staart krijgt. In ieder geval moet
Co practisch geheel ontladen zijn voor een nieuwe echo-impuls optreedt.
Na het einde van de h.f.-spanning over de kring L Cx wordt C2 ont
laden over de weerstand Rv De snelheid, waarmee dit geschiedt,
hangt af van de tijdconstante R1 C2, die we dus klein wensen. We
hebben gezien, dat C2 niet kleiner dan ongeveer 25 pF kan worden
genomen. Daarom wensen we Rx klein.
Als laatste punt beschouwen we de demping, die de detectorschakeling uitoefent op de kring L Cv Is de tijdconstante Rx C2 groot
ten opzichte van de tijd van één h.f.-periode, en is de toegevoerde
h.f.-spanning voldoende groot, dan is de genoemde demping dezelfde
als die, welke wordt veroorzaakt door een weerstand 1/2 Rl parallel
aan de kring L Cx, Om de invloed van deze demping gering te
houden, zouden we Rx groot willen nemen.
Uit deze beschouwingen volgt, dat zowel een te grote als een te
kleine waarde van Rx en C2 ongewenst zijn. We moeten ons dus met
een compromis tevreden stellen. Verder is gebleken, dat een kleine
inwendige weerstand R[ en een kleine capaciteit C3 van de diode
gunstig zijn. Nu is als regel de capaciteit groot van een diode met
kleine inwendige weerstand, en omgekeerd. Ook de constructeur van
de diode moet dus naar een geschikt compromis streven. Bruikbare
waarden voor een radardetector zijn: Rx = 4000 D; C2 = 25 pF;
Ri = 500 a 1000 Q; C3 = 2 pF.
In plaats van een thermionische diode kan men ook een kristaldetector gebruiken, bv. een germanium-kristal. In fig. 19 zijn de
•^a-^a-karakteristieken van een thermionische diode en van een kristaldiode aangegeven. De steilheid in de doorlaatrichting is bij het kristal
het grootst, terwijl tevens de capaciteit bij het kristal het kleinst is.
Een nadeel van het kristal is, dat het
ook in de tegengestelde richting ge
leidt, al is het in mindere mate. Vooral
bij kleine spanningen is het detectieeffect van het kristal veel beter. Daar
het ook in tegengestelde richting ge
leidt, is de demping op de vooraf
Fig. 20. Diodedetector met
gaande kring groter. De maximaal
laagdoorlatend filter.
toelaatbare spanning op het kristal is
slechts ca 70 V. Het biedt echter nog
als voordelen: het besparen van de gloeistroom, de afwezigheid van het
gevaar voor brom en de kleine afmetingen. In sommige gevallen is
het gebruik van een kristal dus wel aanbevelenswaardig.
Om vooral bij zeer korte impulsen een betere scheiding tussen de
m.f.- en de l.f.-versterker te verkrijgen wordt soms achter de diode
een eenvoudig laagdoorlaatfilter aangebracht, zoals fig. 20 aangeeft.
Hierdoor wordt de rimpelspanning met de middenfrequentie tegen
gehouden. Dit filter werkt het meest effectief, als de spoel L met zijn
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eigencapaciteit C3 is afgestemd op de middenfrequentie. Op deze
wijze kunnen we een grote verzwakking van de rimpelspanning ver
krijgen met behoud van een goede steilheid van de flanken van de
impuls.
10. De echoversferker
Achter de detector volgt een versterker, gewoonlijk echoversterker
genoemd, die de door de detector geleverde impulsen moet versterken
tot ca 40 V, d.i. de spanning, die voor de indicatorbuis nodig is.
Voor een redelijke getrouwheid van het versterkte impulsvormige
signaal moeten volgens de onder 3. gegeven beschouwingen de fre
quenties tot B =

gelijkmatig worden versterkt, waarbij 7\ de duur
*■ 1

van de impuls is. Volgens de beschouwingen, gegeven onder 4. moet
de bandbreedte minstens -4~ bedragen, om een voldoend steil front
■* 2

van de impuls te behouden. Hierbij is T2 de stijgtijd.
Aan deze eisen betreffende de versterking en de bandbreedte kan
vrij gemakkelijk worden voldaan. Moeilijker is het, te zorgen, dat
geen der buizen overbelast wordt, en dat geen roosterstroom optreedt.
Indien roosterstroom optreedt, wordt de condensator vóór het rooster
geladen en wordt het rooster negatief ten opzichte van de kathode,
als bij roosterdetectie. Na afloop van de impuls wordt deze conden
sator ontladen over de weerstand, die zich tussen het rooster en de
kathode bevindt. Daar deze weerstand in het algemeen groot is, is
hier enige tijd voor nodig en bestaat het gevaar, dat bij het begin
van de volgende impuls de roosterspanning nog niet weer tot de
oorspronkelijke waarde is teruggekeerd en de buis ongevoelig is voor
deze volgende impuls.
In het algemeen worden de optredende moeilijkheden zeer veel
groter als het aantal buizen toeneemt. Daarom streven we er steeds
naar, dit aantal zoveel mogelijk te beperken. Met behulp van moderne
buizen, waarvan de in- en uitgangscapaciteit klein en de steilheid
groot is, kan bij een bandbreedte van 10 MHz een versterking van
7 tot 10 maal per trap worden bereikt, zodat in vele gevallen twee
buizen voldoende zijn in de echoversterker. Met een transformator
tussen de eindbuis en de indicatorbuis kan soms met één buis worden
volstaan, waardoor de problemen eenvoudiger worden.
Indien een rechthoekige impuls volgens fig. 21a aan een echo
versterker wordt toegevoerd, heeft het uitgangssignaal in het algemeen
een gedaante, zoals door fig. 21b gekarakteriseerd. Het front van de
impuls is minder steil geworden. Aan het eind van de voorflank stijgt
de spanning tot een weinig boven de uiteindelijke waarde. Bij een
niet te korte impuls daalt de spanning vervolgens wat, terwijl bij het
einde van de impuls de spanning meer of minder snel daalt tot,een
waarde, lager dan in de rusttoestand, om vervolgens langzaam tot de
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rusttoestand terug te keren. Bij een afstandsscherm is deze negatieve
„staart" wel hinderlijk, doch de volgende impuls zal, ook als deze
reeds optreedt voor de rusttoestand geheel is hersteld, toch nog wel
zichtbaar blijven. Bij een panoramascherm is dit verschijnsel echter
ontoelaatbaar, daar de intensiteitsverhoudingen worden verstoord en
een zwakke impuls, die optreedt na een sterke, onzichtbaar kan worden,
zoals in fig. 21b gestippeld is aangegeven.
9.
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Fig. 21. Een rechthoekige impuls
volgens a aan de ingang van een
versterker geeft een signaal volgens b
aan de uitgang.

lR2

Fig. 22. Een versterktrap voor
impulsvormige spanningen.

Als buizen worden vrijwel steeds penthodes gebruikt, omdat bij
triodes wegens het Miller-effect tengevolge van Cag aan de rooster
zijde een schijnbare capaciteit optreedt, waardoor het versterken van
een brede frequentieband vrijwel niet mogelijk is. Fig. 22 geeft de
schakeling van een versterktrap weer. C2 en C3 stellen de parasitaire
buis- en bedradingscapaciteiten voor. Stellen we de stijgtijd weer op
T2 = 0,1 jusec, dan volgt uit (8) en (9), dat R1 C hoogstens 0,0455 j^sec
mag bedragen, waarin C = C2 + C3 (C\ >> C). Nemen we als buis
een EF 91, waarvan de ingangs- en de uitgangscapaciteit samen ca
10 pF bedraagt, en stellen we de bedradingscapaciteit op 12 pF, dan
is C = 22 pF. Dan mag
hoogstens 2070 ü zijn. Voor deze buis is
5 = <7,65 mA/V, zodat de bereikbare versterking 7,65 X io-3 X 2070 ?=«
^16 maal bedraagt.
Bij de schakeling volgens fig. 22, die het voordeel bezit van de
eenvoud, treedt het in fig. 21b aangegeven verschijnsel, dat de span
ning bij het begin van de impuls tot boven de eindwaarde stijgt, niet
op. De genoemde buis kan worden ingesteld op een ruststroom van
10 mA, terwijl de lineariteit nog redelijk is bij een variatie van de
anodestroom tussen 2 en 18 mA. De anodespanning kan dus, zowel
in positieve als negatieve richting, 8 X 2,07 ^ 16,5 V variëren, het
geen ruim voldoende is voor het rooster van de eindtrap. Voor de
eindtrap, die een spanning van ca 40 V moet leveren, is een buis
nodig met een grotere roosterruimte.
De bandbreedte hebben we gedefinieerd door te verlangen, dat de
spanning niet meer dan tot -7= daalt. Bij twee trappen zal dan de
•
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versterking dalen tot 1/2. Om te zorgen, dat bij twee trappen de ver
sterking in dezelfde band niet meer daalt dan tot —=, moet Rx
V2

kleiner worden genomen, en wel zodanig, dat nu niet
i

Vi + i?12ö>2C2

V2'

dus R1 co C = 1, maar
1

1+
waaruit volgt:

1

vV

R1coC = 0,642.

Daar C niet kleiner kan worden gemaakt, moet R1 kleiner worden
genomen, waardoor echter de versterking in dezelfde verhouding
afneemt. Bij meer trappen geraken we weer in dezelfde vicieuze cirkel
als bij versterkers met enkelvoudige afgestemde kringen (zie Deel 6a,
hfdst. V.A). We moeten dan maatregelen nemen om de bandbreedte
per trap te vergroten zonder dat daarbij de versterking te veel afneemt.
Een eenvoudige methode om de bandbreedte te vergroten is het
aanbrengen van een spoeltje in serie met de weerstand R of in serie
met de condensator Cv zoals in Deel 2, hfdst. V.B.4 (fig. 24) en in
deel 6a, hfdst. V.A is besproken.
Na de stijgtijd blijft de anodespanning gedurende de verdere duur
van de impuls constant. We wensen aan het rooster van de buis B2
dezelfde spanningsverandering als aan de anode van de buis Bx. Ge
durende de impuls verandert echter de spanning aan het rooster van
t
R
2
Ci
de buis B2 overeenkomstig de tijdconstante R2 Cx; Vg2 = Vai e
Is R2 C± = 20 r0, waarbij T0 de duur van de impuls is, dan is bij het
1

einde van de impuls Vg2 gedaald tot e 20 ^ 0,95 van de beginwaarde, hetgeen in het algemeen wel toelaatbaar is. Is bv. T0 = 0,5 jusec,
dan moet R2 C1 minstens 10 /^sec zijn. Dit levert geen moeilijk
heden op; is R2 = 10000 D, dan behoeft C1 niet groter te zijn dan
1000 pF. Aan het einde van de impuls verandert de roosterspanning
van de buis B2 even veel als de anodespanning van de buis Bv Daar
door wordt de roosterspanning van de buis B2 minder negatief dan
met de rusttoestand overeenkomt en daalt geleidelijk tot de waarde
in de rusttoestand. Indien een groot aantal impulsen achter elkaar
optreedt, kan daardoor de spanning aan het rooster van de buis B2
geleidelijk opschuiven, hetgeen niet toelaatbaar is. Daarom is het
veiliger, het product R2 C1 groter te nemen, bv. gelijk aan de herhalingstijd van de impulsen, die gewoonlijk ongeveer 500 ^sec is.
Anderzijds nemen we deze R C-tijd niet groter dan nodig is, daar
anders de buis B2 te lang geblokkeerd blijft indien roosterstroom is
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opgetreden, waardoor de condensator Cx wordt geladen; na het op
houden van de roosterstroom zou het te lang kunnen duren, voor Cx
weer ontladen is over de weerstand i?2. Het optreden van rooster
stroom behoort dus zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien de
grootten der te versterken impulsen veel verschillen, is dit niet ge
makkelijk.
We moeten ervoor zorgen, dat het uitgangssignaal van de ver
sterker, dat aan de indicatorbuis wordt toegevoerd, niet boven een
bepaalde waarde stijgt. Zou nl. het signaal te groot worden, dan zou
het scherm te fel oplichten en de vlek op het scherm te groot worden
en de omgeving overdekken. Bovendien kunnen deze zeer heldere
vlekken, indien ze geruime tijd op dezelfde plaats blijven, aanleiding
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Fig. 23. Schema van een echoversterker.
geven tot inbranden van het scherm. Dit gevaar bestaat vooral bij de
calibratie-ringen, die bij eenzelfde reikwijdte steeds op dezelfde plaats
blijven. Het begrenzen van het signaal kan het eenvoudigst geschieden
door een negatief signaal aan het rooster toe te voeren; de beperkte
roosterruimte in negatieve richting geeft vanzelf een begrenzing. De
erop volgende buis verkrijgt dan echter een signaal in positieve richting
toegevoerd. We moeten er dan voor zorgen, dat dit laatste signaal niet
te groot is, daar, zoals reeds vermeld, roosterstroom moet worden
voorkomen.
Fig. 23 geeft het schema van een eenvoudige, doch goed werkende
echoversterker. De diodedetector Bx levert via het laagdoorlatend
filter L2 C2 C3 het signaal aan de buis B2 (EF 91). De schermroosterspanning is laag, zodat de roosterruimte slechts ca 3 V bedraagt. De
versterking is ca 9 maal. Het versterkte signaal wordt toegevoerd aan
de buis B4 (EL 41). De diode B3 zorgt er voor, dat de spanning tussen
het rooster van de buis B4 en aarde na iedere impuls weer nul wordt.
De positieve kathodespanning van de buis B4 is vrij groot, zodat de ruststroom klein is en het gevaar voor het optreden van roosterstroom zeer
24
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gering is. Soms wordt voor dit doel de onderzijde van de weerstand
aan een negatieve spanning gelegd. Bij kleine signalen blijft de anodestroom klein en blijven we werken in het onderste gebogen deel van
de karakteristiek, zodat de versterking dan geringer is. Hierdoor wordt
hét contrast op het scherm van de indicatorbuis Br> vergroot, terwijl
de staartjes van het signaal verminderen, zodat een beter beeld wordt
verkregen. Daar de anodestroomvariatie van de buis bij deze instelling
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Fig. 24. Indien voor het overbrengen van het signaal van de detector naar de
echoversterker een kabel K nodig is, volgt na de detector Bx eerst een versterkbuis Bo en daarna een buis B3 in anodebasisschakeling.
wel 40 mA mag bedragen, wordt reeds een voldoende groot signaal
verkregen, als de weerstand R8 slechts 1000 Q bedraagt, waardoor
de bandbreedte groot wordt. Het rooster van de buis B4 krijgt positieve
impulsen toegevoerd. Dit heeft als voordeel boven negatieve impulsen,
dat de ruststroom klein is. Aan de anode van de buis B4 ontstaan
negatieve impulsen; deze anode moet dus met de kathode, niet met
het rooster van de indicatorbuis B6 worden verbonden. De band
breedte van deze schakeling is ruim 10 MHz; de versterking ca 80 maal.
Bij het schema van fig. 23 is ondersteld, dat de middenfrequentversterker met de detector samengebouwd is met de echoversterker en
de indicatorbuis. Dikwijls is dit echter niet het geval. Dan wordt het
gedetecteerde echosignaal met behulp van een kabel naar de echo
versterker geleid. De impedantie van deze kabel is echter klein, bv.
50 Q. De spanning op deze kabel moet echter niet te klein zijn, bv.
2,5 V, met het oog op storende signalen. Daarvoor moet een stroom
vin 50 mA worden toegevoerd. Daar de diodedetector deze niet kan
leveren, plaatsen we na de detector eerst een versterktrap. We krijgen
dan de schakeling volgens fig. 24. De positieve impulsen, die de buis
B2 levert, worden toegevoerd aan de buis B3 in anodebasisschakeling
De kabel wordt aangesloten aan de kathode van deze laatste buis.
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De buis B4 is de eerste buis van de met de indicatorbuis samen
gebouwde versterker.
Een methode om snel na elkaar komende echo's te bekorten en
daardoor beter afzonderlijk zichtbaar te maken, is in fig. 25 aan
gegeven. Normaal staat het relais R uit en vormt de vrij constante
ingangsweerstand van het laagdoorlatend filter, gevormd door L5, L6,
C7, C8, C9 en i?3, de anodeweerstand voor de buis B2. Wordt echter

=fc>
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Fig. 25. Schakeling, met behulp waarvan dicht bij
elkaar gelegen doelen gescheiden kunnen worden
waargenomen.

3.

k
Fig. 26. Echosignaal van
twee dicht bij elkaar gele
gen doelen; a. zonder,
b. met het filter volgens
fig. 25.

de uitgang van dit filter met behulp van het relais kortgesloten, dan
worden de echo-signalen, die aan de anode van de buis B2 ontstaan,
alle even lang gemaakt, nl. tweemaal de looptijd in het filter, daar
deze signalen aan het kortgesloten einde van het filter worden ge
reflecteerd (zie hfdst. XVI). Twee doelen, die dicht bij elkaar liggen,
geven normaal een beeld volgens fig. 26a; de tweede echo wordt ge
deeltelijk op de eerste gesuperponeerd. Met kortgesloten filter ont
staat echter een signaal volgens fig. 26b, waarbij de beide echo's
gescheiden zijn.

XVI. DE RADARZENDER

A
MAGNETRONS
1. De eerste magnetrons
De radarzender werkt gewoonlijk op een golflengte tussen i en
25 cm, dus op een frequentie tussen 1200 en 30 000 MHz. Als zendbuis wordt vrijwel uitsluitend een magnetron gebruikt (zie Deel 2,
hfdst. IV.K.6), daar alleen met
deze buis in dit frequentiegebied
het vereiste grote vermogen kan
worden verkregen, met een goed
3) 2
rendement. Zo kan bij een golf
A
lengte van 10 cm een h.f. topvermogen tot 2500 kW worden
Fig. 1. Schematische voorstelling van opgewekt bij een rendement van
50 %; bij 3 cm tot 1000 kW, bij
een magnetron volgens Huil.
1,25 cm tot 200 kW. Deze grote
vermogens kunnen echter alleen impulsvormig worden verkregen,
zoals juist bij radar nodig is; het gemiddelde vermogen is dus zeer
veel kleiner. Zo is bij een impulsduur van 1 ^sec en een herhalingsfrequentie van 1000 Hz het gemiddelde vermogen slechts 1/i0oo van
het piekvermogen.
Het magnetron dateert in zijn eenvoudigste vorm van omstreeks
1924, nadat Huil in 1921 een artikel publiceerde over de beweging
van electronen in een electrisch en magnetisch veld \ Tot de ont
wikkeling van buizen volgens dit principe heeft vooral het werk van
Posthumus 2 veel bijgedragen.
Van de constructie en de werking van het magnetron is het principe
in Deel 2, hfdst. IV.K.6 aangegeven. Wegens de grote betekenis van
het magnetron voor radar gaan we er hier wat nader op in.
De opbouw van een magnetron is in fig. 1 schematisch aangegeven.
Tussen de polen van een magneet (meestal een permanente magneet)
bevindt zich een kathode K, omgeven door een cilindervormige
anode A. De anode is verbonden met een positieve spanning. Zonder
magnetisch veld zouden de electronen vanuit de kathode straalsgewijze
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1 A. W. HULL, Phys. Rev., 18 (1921), blz. 31—57*
2 K. POSTHUMUS, Philips Transm. News, 1 (1934), blz. 11—25.
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naar de anode gaan. Ten gevolge van het magnetisch veld worden
de electronen afgebogen.
In Deel 6a, hfdst. III, is voor verschillende gevallen nagegaan,
welke baan een electron beschrijft onder invloed van electrische en
magnetische velden. We hebben daar o.a. gezien, dat, als een homogeen
electrisch en een homogeen magnetisch veld gelijktijdig aanwezig zijn,
de baan van het electron een cycloïde is. Bij een magnetron is het
electrische veld echter radiaal gericht en dus niet homogeen; daarbij
zijn de banen van de electronen gecompliceerder; zij bestaan in vele
gevallen uit een aantal lussen, die wel op een cycloïde gelijken.
Denken we ons eens een „vlak" magnetron, waarbij anode en
kathode worden gevormd door twee evenwijdige vlakken. In Deel 6a,
hfdst. III, hebben we gezien, dat de baan van een electron in dit
geval de gedaante heeft van een cycloïde. De straal van de „rollende
cirkel" is omgekeerd evenredig met de magnetische inductie B. Is B
groot, dan zal een electron, dat van de kathode uitgaat, de anode niet
A

z/////////////////////////////////////////////
Fig. 2. Electronenbanen in een „vlak"
magnetron, a. B < B\,r; b. B = BkrJ
C. B > Bkr*

Ia

------- ► B

Fig. 4. 7a als functie van B voor twee
verschillende anodespanningen Vx en
V2; V, > Vo.

Fig. 3. Electronenbanen in een cilin
drisch magnetron, a. B < Bkr;
b. B = Bkr; c. B > Bkr.

bereiken, doch naar de kathode terugkeren; is B klein, dan treft het
electron de anode (fig. 2). Het magneetveld, waarvoor de baan juist
aan de anode raakt, wordt het kritische veld genoemd, met de inductie
Bkr* Bij het werkelijke, cilindrische magnetron zijn de electronen
banen niet meer exact cycloïden en verlopen zoals in fig. 3 is aangeduid. De kritische inductie is hier

VV
_l/8m _________

B k -\/

e ra(i-rk2/ra2)'

als m de massa en e de lading van het electron voorstelt, V de span
ning tussen anode en kathode, ra de straal van de anode en rk die
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van de kathode. Bij een niet-oscillerend magnetron is er dus alleen
anodestroom als B < Bkrl is B > #kr, dan is de anodestroom nul
(fig. 4). Het magnetische veld B kan hier een overeenkomstige werking
uitoefenen als de spanning van het rooster in een triode: vergroten
van het magnetische veld heeft hier hetzelfde effect als het vergroten
van de negatieve roosterspanning bij een triode met zeer kleine roosterruimte.
De tijd, die voor het doorlopen van één „cycloïde” nodig is, is om
gekeerd evenredig met B; de frequentie is dus evenredig met B.
Er zijn in het algemeen twee manieren, waarop in een electrisch
systeem trillingen kunnen worden opgewekt. De ene manier bestaat
hierin, dat de hoeveelheid electronen, die van de kathode naar de
anode lopen, in het rhythme van de oscillatie wordt gevarieerd, zoals
o.a. bij een oscillerende triode het geval is. Bij de andere manier
worden electronen, die energie uit het electrische wisselveld tussen
anode en kathode opnemen, teruggestuurd en aan de electronen, die
energie aan het electrische veld afgeven, gelegenheid gegeven, dit op
efficiënte wijze te doen, zoals bv. bij het klystron geschiedt. Deze
laatste methode is voor het magnetron de belangrijkste; de op deze
wijze opgewekte trillingen noemen we de looptijdtrillingen.

0

Fig. 5. Osciilator, gevormd door een
magnetron met een Lecher-leiding.
L

+ 150V
Al

Ag

+ 50 V

+ 100V

Fig. 6. Magnetron volgens Habann.
Het eenvoudige, door Huil aangegeven magnetron volgens fig. 1
kan trillingen opwekken door tussen anode en kathode een trillingskring aan te brengen met een grote kwaliteitsfactor Q. Hiervoor is een
Lecher-leiding geschikt (fig. 5). Onderstel, dat de magnetische inductie
B slechts weinig lager is dan de kritische waarde £kr> behorende bij
de anodegelijkspanning en dat tussen anode en kathode van het
magnetron een trilling aanwezig is. Een electron, dat de kathode
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verlaat op een ogenblik, dat de spanning tussen anode en kathode
maximaal is, zal vrijwel direct van de kathode naar de anode gaan en
daarbij weinig energie aan het wisselveld onttrekken. Een electron,
dat een halve periode later van de kathode vertrekt, zal de anode niet
bereiken, daar voor de nu zoveel lagere anodespanning Bkr lager is
en daardoor B > Bkr* Het electron keert naar de kathode terug en
loopt daarbij in een richting, tegengesteld aan die, waarin het electrische veld het tracht te bewegen. Hierbij wordt energie van het
electron overgedragen aan het electrisch veld, en daardoor aan de
aangesloten trillingskring (de Lecher-leiding). De eigen trillingstijd
van deze kring is gelijk genomen aan de tijd, die het electron voor
één baan nodig heeft, zodat de trilling wordt onderhouden. Het elec
tron beschrijft daarna weer een gelijksoortige baan, met hetzelfde
gevolg. In werkelijkheid zijn echter de trillingstijden van het electron
en van het wisselveld niet precies gelijk. Daardoor zal het electron
niet precies „in de pas” blijven; bij iedere volgende periode wordt
het faseverschil groter. Het electron moet nu worden weggevangen
voor dit faseverschil te groot is geworden. Dit kan bv. geschieden
door de kathode excentrisch te plaatsen, waardoor het electron een
soort spiraalvormige baan gaat beschrijven. Dit type magnetron is
geschikt voor het opwekken van
Zeer korte golven (tot A ^ 6 mm),
doch het rendement en het maxi
male af te geven vermogen zijn
klein.
Het magnetron volgens Habann
(fig. 6) bezit een anode, die door
twee spleten in twee helften Al
en A2 is verdeeld, waartussen de
trillingskring in de vorm van een
Lecher-leiding L is aangebracht.
Indien tussen de beide anodehelften A1 en A2 een wisselspan
ning bestaat, waarbij ieder bv.
varieert tussen +50 V en +150 V
ten opzichte van de kathode, bij Fig. 7. Doorsnede door het electrodenvan een magnetron met 8
een voedingsspanning van 100 V, systeem
anodes At t/m Aa. De trillingskringen
dan zullen de electronen na het worden gevormd door de trilholten
doorlopen van een groot aantal tussen de anodes. K is de kathode.
omlopen in een schroefvormige
baan steeds terecht komen op die anodehelft, die dan de laagste span
ning heeft. Dit electron verlaagt de spanning van deze electrode nog
meer, waardoor de trilling wordt onderhouden. Gedurende de vol
gende halve periode verkrijgt de andere anodehelft de laagste span
ning en komen de electronen daar op terecht. Daar het electron vele
omlopen moet volbrengen voor het op de anode terecht komt, is de
duur van een periode veel groter dan de looptijd van het electron in
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niet-oscillerende toestand. Dit magnetron is daarom alleen geschikt voor
het opwekken van trillingen, waarvoor de golflengte groter is dan
ca 20 cm. Men heeft hierbij een continu vermogen van 400 W bereikt.
Bij het moderne magnetron zijn de trillingskring en de anode tot
één geheel gecombineerd. De anode is verdeeld in een aantal seg
menten, waartussen zich trilholten bevinden (fig. 7). Alvorens op de
werking van dit magnetron nader in te gaan zullen we de beweging
van electronen in een combinatie van een electrisch en een magnetisch
veld, zoals dit in een magnetron aanwezig is, beschouwen.
2. De beweging van een electron in een constant magnetisch
en een wisselend electrisch veld
De beweging van electronen in een constant electrisch veld, in een
constant magnetisch veld en in een ruimte, waar een constant elec
trisch en een constant magnetisch veld aanwezig zijn, is reeds be
schreven in Deel 6a, hfdst. III. In een magnetron is in de ruimte
tussen kathode en anode wel het magnetische veld constant, doch het
electrische veld is een constant veld met er op gesuperponeerd een
electrisch wisselveld, veroorzaakt door de optredende trillingen. Dit
laatste geval zullen we nu beschouwen.
+

(5000

D*

^2

0000

n«
Q.

0000

©B

L

Fig. 8. Schematische voorstelling van een magnetron
met een vlakke kathode K en een in segmenten ver
deelde vlakke anode A. Tussen ieder paar opvolgende
segmenten is een trillingskring aangesloten.
Eenvoudigheidshalve denken we ons weer een „vlak" magnetron
(fig. 8), waarbij de kathode een plat vlak is, en de anode is verdeeld
in segmenten, die om de ander parallel zijn geschakeld en aangesloten
aan een trillingskring. Deze kring is in fig. 8 uitwendig aangegeven;
in werkelijkheid bevindt zich tussen ieder opvolgend tweetal segmenten
een trilholte (fig. 7). We onderstellen een constant magnetisch veld,
parallel aan de vlakken van anode en kathode, evenwijdig aan de
spleten in de anode, en een electrisch veld, bestaande uit een con
stante component Fx loodrecht op de anode en de kathode, en een
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wisselende component F2, die tussen de segmenten van de anode
loopt. De resultante F3 maakt dus een veranderende hoek met het
vlak van de anode. In fig. 9 zijn deze door vectoren voorgesteld voor
de punten P en Q van fig. 8. Een electron, dat uit het punt P ver
trekt, zal een cycloïdale baan beschrijven, waarbij de bewegings
richting loodrecht op de resulterende vector F3 is gericht (zie Deel 6a,
Hfdst. III), dus schuin omhoog. Een electron, dat uit het punt Q
vertrekt, verkrijgt een bewegingsrichting schuin omlaag (fig. 9) en
keert dus naar de kathode terug. Op deze wijze worden de electronen,
die in de juiste fase zijn gestart, geselecteerd. Het eerstgenoemde
electron loopt tegen de richting van het wisselveld F2 in (de richting
van de veldlijnen is die, waarin een kracht wordt uitgeoefend op een
positieve lading); het wordt vertraagd en verliest daarbij energie, die
aan het veld wordt afgestaan. De energie, die het electron door het
constante veld Fx heeft gekregen, wordt zo overgebracht naar het
wisselveld F2, waardoor dit laatste wordt in stand gehouden.
Bleef de toestand, zoals in fig. 8 getekend, bestaan, dan zou het
electron, als het bij Q was aangekomen, weer worden teruggebogen
naar de kathode, waardoor energie aan het wisselveld zou worden
onttrokken. Dit gebeurt echter niet, want als het electron in de
omgeving van Q is aangekomen,
Q
p
is het veld juist van richting
omgekeerd, zodat het electron
F1
weer in dezelfde omstandig
F3y
O
f3
heden verkeert als toen het bij
Ft
P vertrok. Dit gaat door tot het
F2
ten slotte op een der segmenten
van de anode terecht komt. Wil
het magnetron blijven oscille
ren, dan moet er energie aan
het veld worden toegevoerd.
Dit geschiedt, omdat de electro
nen, die in de juiste fase de
kathode verlaten (P) veel langer Fig. g. a. Vectorvoorstelling van de elecin het wisselveld verblijven dan trische veldsterkte in de punten P en Q
b. Banen der electronen, die
de electronen, die in de onjuiste van fig. 8.
uit P en Q vertrekken.
fase (Q) beginnen, waardoor er
een energie-overschot is.
Zodra het electron de anode bereikt, verliest het zijn kinetische
energie (x/2 m v2), die in warmte wordt omgezet. Het gunstigste rende
ment wordt verkregen, als de snelheid van de electronen bij de botsing
met de anode zo klein mogelijk is. In de keerpunten van de cycloïdale
baan is de snelheid het kleinst; er midden tussen het grootst. Beschrijft
een electron een zodanige baan, dat het na één sprong weer in een
gebied met hetzelfde veld is aangekomen (fig. 10a), dan is de kans
groot, dat het de anode met grote snelheid treft. Laat men het elec
tron echter kleine sprongen maken (fig. 10b), dan zal het laatste keerpunt

378 b.XVI.A.2
in het algemeen veel dichter bij de anode liggen. De afstand, die het
electron van het laatste keerpunt tot de anode aflegt, is daarbij klein,
zodat zijn snelheid ook klein is en het energieverlies eveneens.
A
K

È

Fig. io. Electronenbanen in een vlak magnetron. De snelheid van het electron
bij de botsing met de anode is in geval a groot, in geval b klein.
We hebben gezien, dat het electron steeds weer in dezelfde positie
ten opzichte van het electrische wisselveld moet terugkeren om energie
aan dit veld te kunnen leveren. Per periode van het wisselveld moet
het dus in de richting evenwijdig aan de anode een weg L (fig. 8),
gelijk aan tweemaal de afstand van de spleten, afleggen; de electronen
moeten synchroon met het wisselveld lopen. In Deel 6a, hfdst. III
is gevonden voor de snelheid van het middelpunt van de rollende
cirkel, waarvan een punt de cycloïde beschrijft, en dus ook de ge
middelde snelheid van het electron in de richting evenwijdig aan de
F
anode, vm = -=. Per periode T van het wisselveld wordt dus een
■O

afstand vmT — L afgelegd. De frequentie van het wisselveld is dus
F
' = T = L ~ BL'
Hoewel we hier een „vlak" magnetron hebben beschouwd, gelden
voor een cilindrisch magnetron ook de volgende conclusies, die uit
onze beschouwingen volgen.
a. De frequentie van de trilling, die met het magnetron kan worden
opgewekt, is afhankelijk van de afmetingen; hoe kleiner L, des te
hoger de frequentie ƒ.
b. Om oscilleren mogelijk te maken, moet de verhouding F/B een
bepaalde waarde hebben; hoe groter we de electrische veldsterkte
maken (hoge anodespanning), des te sterker moet ook het magnetische
veld zijn.
c. De frequentie moet beantwoorden aan de eigen frequentie van
de afgestemde kring (de trilholten), wil oscilleren mogelijk zijn.
We hebben gezien, dat we het electron meer dan één sprong per
segment laten maken, om het energieverlies klein te houden. Voor de
straal van de bovengenoemde rollende cirkel hebben we vroeger geTïi F
vonden R = — ^ • Deze straal kunnen we verkleinen door B groter
te maken. Dan moet tevens F groter worden om dezelfde waarde te
behouden voor F/B. Dit betekent, dat dan tevens de energie toeneemt.
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De anodespanning Va neemt toe, en tevens de anodestroom 7a; bij
een kleine verhoging van Va neemt /a zelfs sterk toe, dus het ver
mogen ook. Om deze reden is het gewenst, de anodespanning of de
anodestroom tijdens de impuls zo goed mogelijk constant te houden
om een vlakke top van de impuls te bewaren. De toelaatbare anode
spanning wordt in hoofdzaak bepaald door het gevaar voor overslag
tussen anode en kathode. Dit overslaan ontstaat, als bij hoge veld
sterkte materiaaldeeltjes uit de kathode worden losgerukt en naar de
anode overgaan. Dit hangt samen met de zuiverheid van het kathodemateriaal en de gladheid van het kathode-oppervlak. Is de overslag
niet te heftig, zodat de kathode niet wordt beschadigd, dan zullen
eerst de uitstekende puntjes verdwijnen, waardoor de kathode gladder
wordt en het vonken na enige tijd ophoudt. Bij een nieuwe buis mag
daarom niet direct de volle hoogspanning worden aangelegd.
3. De practische uitvoering van het magnetron
De anode (fig. 7) wordt
Een aantal dunne plaatjes,
zijn geponst, worden op
elkaar gestapeld en gesol
deerd. Ook wordt de ano
de vaak direct uit een
massief koperblok ver
vaardigd. De lengte van
de zo verkregen cilinder is
2 tot 10 cm. In de as van
de cilinder is de kathode
aangebracht; wegens de
grote vereiste emissiestroom neemt men een
oxyde-kathode. Om de
anode is een aantal koelribben aangebracht. Ineen
der trilholten is een lusje 1
aangebracht, waarvan een
einde met de wand van
de trilholte is verbonden
en het andere einde naar
buiten is gevoerd en ein
digt in een kleine antenne
(fig. 11). Bij zeer korte
golven (A < 10 cm) be
vindt deze antenne zich
in het begin van een
golfpijp. Bij langere gol
ven (A > 10 cm) wordt

gemaakt van zuiver, electrolytisch koper.
waarin de uitsparingen voor de trilholten

n

b

Fig. 11. Coaxiaal systeem voor het afnemen van
het vermogen. De lus 1 gaat over in een binnengeleider, die met glas aan de buitengeleider b is
verbonden.
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gewoonlijk een coaxiabele kabel, meestal gevuld met lucht onder druk,
op het magnetron aangesloten. De kathode is verbonden met een der
gloeidraaduiteinden.
Een magnetron kan op verschillende wijzen trillen, zoals in fig. 12
voor een magnetron met 8 segmenten is aangegeven. Eenmaal de
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Fig. 12. Schematische voorstelling van de verschil
lende trillingswijzen, die bij een magnetron met
een anode met 8 segmenten kunnen optreden.
£

omtrek van de anode rondgaande wordt een geheel aantal perioden
doorlopen. Is dit aantal perioden één, dan is op een bepaald ogenblik
het verloop van de wisselspanning langs de omtrek zoals fig. 12a aan
geeft; het faseverschil tussen de opvolgende segmenten is nf4. Bij
twee perioden wordt de toestand aangegeven door fig. 12b; het fase
verschil tussen de opvolgende segmenten is n\2. Bij drie perioden
geeft fig. 12c de toestand weer, met een faseverschil — tussen de
4
opvolgende segmenten. Fig. i2d geeft de spanningsverdeling voor
vier perioden langs de omtrek, waarbij het faseverschil tussen de
segmenten n bedraagt. Er bestaat een grote overeenkomst met het
draaiveld in een dynamo of een motor; fig. 12a, b, c en d komen
overeen met het geval van een 2-, 4-, 6- en 8-polige machine.
Van een magnetron wordt de anode geaard; aan de kathode wordt
een impulsvormige negatieve hoge spanning gelegd. De electronen
beginnen hun omloop met een kleine snelheid. De omloopsnelheid
van het electrische wisselveld is dus, indien oscilleren optreedt, ook
klein, zodat de trillingswijze volgens fig. i2d ontstaat. Stijgt de span
ning, dan wordt de gemiddelde snelheid van de electronen groter en
gaat de trilling over in die volgens fig. 12c. Is de aangelegde spanning
voldoende hoog, dan wordt, via de trillingswijze volgens fig. 12b uit
eindelijk die volgens fig. 12a bereikt. In vele gevallen wordt deze
laatste echter niet bereikt en blijft het magnetron in een der andere
trillingswijzen oscilleren. Hierbij kan het echter voorkomen, dat het
magnetron afwisselend van de ene in de andere trillingswijze overgaat,
waardoor de frequentie niet dezelfde blijft, doch wel 5 % kan ver
springen. Dit kan worden tegengegaan door tussen de segmenten
verbindingsstrippen aan te brengen, streppen genaamd, zoals in fig. 13
is aangegeven. Om bv. de trillingswijze volgens fig. i2d op stabiele
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wijze te verkrijgen, worden de segmenten om de andere doorverbonden.
De doorverbonden segmenten verkeren daarbij steeds in dezelfde fase.
De vorm van de trilholten kan verschillende gedaanten hebben. De
meest voorkomende zijn in fig. 14 aangegeven. Het type volgens
fig. 14a treft men gewoonlijk aan bij magnetrons voor A = 3 cm tot
A = 1,25 cm. De h.f.-energie
wordt uit een der trilholten direct
naar een golfpijp gevoerd via een
spleet, met een vacuumdicht ven
ster tussen deze spleet en de
golfpijp. Om een stabiele trillingswijze te bevorderen worden de
gleuven soms ongelijk van grootte
gemaakt, zoals fig. 14b aangeeft
(„rising sun”-magnetron). Het
type volgens fig. 14c wordt ge
woonlijk gebruikt voor A = 10 cm
en A = 25 cm, soms ook voor
A = 3 cm. Bij A = 10 cm en
A = 25 cm wordt de h.f.-energie
door een koppellusje volgens fig.
11 naar buiten gevoerd; bij A = 3
cm geschiedt dit ook wel door een
spleet, zoals bij het type volgens
fig. 14a. Voor het verkrijgen van
een stabiele trillingswijze wordt dit
type steeds gestrept volgens fig. 13. Fig.
Magnetron met ringstrepOok bij het type volgens fig. I4d pen, die segmenten met gelijke fase
verbinden.
wordt een koppellusje gebruikt,
en worden streppen aangebracht.
Het magnetisch veld wordt bijna altijd verkregen met behulp van
permanente magneten; alleen bij magnetrons voor A = 25 cm, waar
het, mede door de grote afmetingen van het magnetron en de daarbij
optredende grote luchtspleet, moeilijk is met permanente magneten

Fig. 14. Doorsneden van anodeblokken van magnetrons, a. spieetvormige tril
holten; b. „rising sun”; c. trilholten, gevormd door ronde gaten met spleten;
d. sectorvormige trilholten.
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Fig. 15a. Magnetron voor 2,3
cm golflengte en 1000 kW
piekvermogen.
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Fig. 16. Magnetron voor
A = 10 cm in doorsnede.

voldoende veldsterkte te
verkrijgen, gebruikt men
wel electromagneten. Bij
magnetrons voor A = 25
cm en soms ook bij A = 10
cm is de magneet los van
het magnetron; bij andere
typen voor A = 10 cm en
vrijwel altijd bij de typen
voor A = 3 cm en A =
= 1,25 cm vormt de
magneet één geheel met
het magnetron. Hierdoor
wordt het magnetisch crcuit gunstiger en kan mc t
een kleinere magneet wor
den volstaan.
De frequentie, waarmee
het magnetron oscilleert,
wordt hoofdzakelijk be
paald door de afmetingen
der trilholten. Een mag
netron is dus voor één be
paalde frequentie geschikt.
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Fig. 15b. Hier kijkt men in de aansluiting voor de golf
pijp; door het venster ziet men de koppelspleet.

Soms is het echter nodig, dat deze frequentie een weinig kan worden
veranderd. Dit geschiedt dan door de trilholten te koppelen met
een ruimte, waarvan de afmetingen kunnen worden gewijzigd met
behulp van een membraan. Werken een aantal installatie in eikaars
nabijheid in dezelfde frequentieband, dan kan onderlinge storing
worden voorkomen door magnetrons te nemen, waarvan de frequenties
voldoende verschillen. In dit geval kan men gelijke magnetrons nemen,
doch de streppen in verschillende vormen aanbrengen.
In fig. 16 is een 10 cm-magnetron in doorsnede getekend; fig. 15
geeft twee foto’s. Om de gloeidraadpennen is een manchet T aan
gebracht; deze veroorzaakt een grote impedantie, zodat geen h.f.energie naar buiten lekt (zie Deel 4b, hfdst. IV.3). De flens F dient
voor bevestiging van het magnetron; de golfpijp of de coaxiale leiding
wordt met de flens M verbonden.
4. De instelling van het magnetron
Fig. 17 geeft de 7a-Va-karakteristieken van een magnetron voor twee
verschillende waarden van de magnetische inductie £. Bij een lage
anodespanning, Fa < 1 kV, wordt er nog geen h.f.-energie ontwikkeld,
doch wel ruis. Eerst als de anodespanning is opgevoerd tot ca 8 kV
treden h.f.-trillingen op, in een der zg. onderharmonische trillingswijzen. Hierbij kan de frequentie aanzienlijk van de nominale afwijken;
het h.f.-vermogen is gering en het rendement klein. Verhogen we de
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anodespanning, dan treedt ten slotte een der trillingswijzen volgens
fig. 12 op. Hierbij neemt de stroom snel toe en het geleverde h.f.vermogen eveneens. Onderstel, dat in het punt P de trillingswijze
volgens fig. i2d is bereikt. Verhogen we nu de spanning nog verder,
dan treedt bij een magnetron zonder strippen een „lagere" trillingswijze op (fig. 12c, b of a). Het rendement neemt wat af, doch het
afgegeven h.f.-vermogen neemt sterk toe. Bij een magnetron met
strippen zal bij verhogen van de
anodespanning de trillingswijze
v®
gewoonlijk niet veranderen.
Het maximale vermogen, dat
10
een magnetron kan leveren,
wordt bij zeer korte impulsen
begrensd door de spanning,
waarbij overslag optreedt. Bij
langere impulsen speelt het
gemiddelde vermogen een rol;
de toelaatbare kathode-emissie
mag niet worden overschreden.
Boven
een bepaalde belasting
4
moet het magnetron met een
luchtstroom worden gekoeld.
Uit fig. 17 zien we, dat de
2
dynamische weerstand

Veel
ui a
kleiner is dan de statische weer4
8
12
16 — la
V
Hieruit volgt, dat de
Fig. 17. /a-Va-karakteristieken van een stand ■7-*
•*a
magnetron voor twee verschillende waarden
.
van de magnetische inductie B. B2 > Bv aangelegde spanning Va zeer
goed constant moet blijven,
daar het vermogen in sterke
mate met deze spanning toe- of afneemt. De spanningsvariatie
gedurende de top van de impuls moet kleiner blijven dan ca 5 %.
Reeds bij een kleine spanningsvariatie kan, vooral bij een magnetron
zonder strippen, een grote frequentievariatie optreden als gevolg van
het verspringen van de trillingswijze.
Bij een kleiner magnetisch veld en dezelfde anodespanning zal de
anodestroom groter zijn. Zonder magnetisch veld zal de stroom, zelfs
bij een kleine anodespanning, zeer groot zijn. Daar bovendien in dit
geval geen oscilleren optreedt en dus geen h.f.-energie wordt afgegeven,
zal het gehele toegevoerde gelijkstroomvermogen in warmte worden
omgezet, waardoor het magnetron wordt vernield. Bij het gebruik van
electromagneten is het daarom nodig, een speciale beveiliging aan te
brengen.
Bij grote magnetrons wordt door de naar de kathode terugkerende
electronen de kathode zo sterk verhit, dat deze met de normale
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gloeistroom te warm zou worden. Daarom wordt tijdens het bedrijf
de gloeistroom verminderd. Bij kleine magnetrons is deze maatregel
niet nodig.
In fig. 18 zijn als voorbeeld het afgegeven vermogen, het rende
ment en de afwijking van de nominale frequentie voor een bepaald
magnetron uitgezet, als functie van de stroom en de spanning. Tevens
zijn lijnen voor constante inductie B getekend. Hieruit blijkt weer,
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Fig. 18. Werkingsdiagram van een magnetron. De getrokken lijnen geven het
geleverde vermogen, de streep-punt-lijnen het rendement, de stippellijnen de
frequentie-afwijking en de streeplijnen de inductie B aan.
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dat voor een groot afgegeven vermogen bij een zo groot mogelijk
rendement zowel de aangelegde gelijkspanning Va als de magnetische
inductie B groot moeten zijn.
B
MODULATOREN
We hebben gezien, dat de anode van het magnetron gewoonlijk
geaard is. Om het magnetron gedurende een impulstijd hoogfrequente
trillingen te laten opwekken moeten we aan de kathode een hoge
negatieve impulsvormige spanning toevoeren. De schakeling, die deze
impuls levert, noemen we de modulator. Deze ontvangt synchronisatieimpulsen met de juiste herhalingsfrequentie van een soort „moederklok”; de modulator levert op zijn beurt behalve de impulsen voor
het magnetron, synchronisatie-impulsen aan de indicatorschakeling.
We kunnen de gebruikelijke modulatoren in twee groepen verdelen.
Bij die van de ene groep worden vacuumbuizen gebruikt; bij die van
de andere groep met gas gevulde buizen. Daar vacuumbuizen wel
„harde” en met gas gevulde buizen wel „zachte" buizen worden ge
noemd, spreekt men wel van harde en zachte modulatoren.
In de hier te bespreken schakelingen wordt, zowel bij het over
brengen van impulsen als bij het vormen der impulsen, gebruik ge
maakt van kabels (lange leidingen) en van schakelingen, bestaande uit
spoelen en condensatoren, die zich tot op zekere hoogte als kabels
gedragen en daarom kunstkabels worden genoemd. Deze zullen we
eerst beschouwen.
L Kabels (lange leidingen)
Het gedrag van lange leidingen, waarop sinusoïdale spanningen
werken, is beschreven in Deel 2, hfdst. III.D. Bij radar hebben we
echter gewoonlijk te maken met impulsvormige spanningen. Deze
kunnen we ontbinden in sinusoïdale componenten (zie Deel 2,
hfdst. II.B), voor ieder dezer componenten het effect op de leiding
nagaan en vervolgens de zo gevonden effecten optellen. Het is echter
eenvoud'ger en doelmatiger, het effect van een impuls rechtstreeks
na te gaan.
We beschouwen een lange leiding (fig. 19), met de karakteristieke
weerstand Bk, met aan het begin een weerstand Rlt een batterij met
een spanning V en een schakelaar S en aan het einde afgesloten met
een weerstand i?2* Wordt de schakelaar gesloten, dan ontstaat er een
spanning tussen de beide geleiders, die zich met een snelheid —=—
v £r

naar rechts beweegt. Hierin is c de lichtsnelheid, er de relatieve
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diëlectrische constante en /xT de relatieve permeabiliteit van het mate
riaal, dat zich tussen de geleiders bevindt. Aan het eind van de leiding
wordt, indien R2 + Rk> deze spannings-„golf” gedeeltelijk terug
gekaatst, waarbij de teruggekaatste en de heengaande golf zich ver
R2 — Rk
houden als de reflectiefactor ƒ
[zie Deel 2, hfdst. III.D,
•^2 + #k
form. (133)]. Is de leiding aan het einde open (R2 = °o)> dan is ƒ = 1
en is de teruggaande golf even groot als de heengaande. Is R± = Rk,
«1

v 151
sr

Rk---- -

T

Fig. 19. Lange leiding met een karakteristieke weerstand .Rk*
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Fig. 20. De spanning en de stroom langs een lange leiding, die aan het begin
met de karakteristieke impedantie Rk is afgesloten en aan het einde open is,
voor verschillende tijden.
dan is de heengaande spanningsgolf 1/2 V, daar de spanning V zich
aanvankelijk gelijkelijk verdeelt over de weerstand R1 en de even
grote karakteristieke weerstand Rk van de leiding (fig. 20). Na een
tijd T heeft de spanning het einde bereikt en wordt met dezelfde
polariteit teruggekaatst (ƒ = +1), tot na een tijd 2 T de spanning
langs de gehele leiding V is geworden. Daar aan het begin van de
leiding zich een weerstand R± bevindt gelijk aan Rk, vindt hier geen
reflectie plaats (/ = o), zodat de nu verkregen toestand blijft bestaan.
Bij het inschakelen wordt de stroom VfeRk', aan het open einde
wordt deze stroom teruggekaatst met het tegengestelde teken, daar
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aan een open einde de stroom nul moet zijn. Na de tijd 2 T vloeit
er geen stroom meer.
Is de leiding aan het einde afgesloten met een weerstand R2 — i?k>
dan vindt hier, na de tijd T, geen reflectie plaats. De spanning langs
de gehele leiding blijft 1/2 V en de stroom door de leiding, die nu ook
door i?2 vloeit, blijft V/2 Rk (fig. 21). Deze reflectievrije toestand
wordt nagestreefd bij het overbrengen van een impuls naar een ander
deel van een installatie.
In fig. 22 is het geval aangegeven voor een aan het eind kortgesloten
leiding. Er gaat een spanningsgolf 1/2 V naar rechts, tot deze na de
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Fig. 21. De spanning en de stroom langs een lange leiding, die aan beide zijden
met de karakteristieke impedantie jRk is afgesloten.
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Fig. 22. De spanning en de stroom langs een lange leiding, met aan het begin
de karakteristieke impedantie en aan het einde kortgesloten.
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tijd T wordt teruggekaatst aan het kortgesloten uiteinde (i?2 = o).
Nu is ƒ = —1, zodat een spanningsgolf —1/2 V naar links gaat, zodat
de spanning langs de lijn verdwijnt en ten tijde t = 2 T de gehele
spanning is verdwenen. Gelijktijdig met de spanningsgolf gaat een
stroomgolf V/2 i?k naar rechts. Deze wordt met hetzelfde teken ge
reflecteerd. Heeft deze het begin van de leiding weer bereikt, dan is
de stroom in het gehele circuit V/R^; deze stroom blijft nu gehand
haafd.
We hebben gezien, dat een open leiding- in een tijd 2 T wordt ge
laden tot een spanning V. Wordt nu de uitwendige spanningsbron

R2'Rk

4

%

»■¥
Fig. 23. De spanning langs een lange leiding bij
het ontladen over een weerstand R2 = Rk* Rechts
is de spanning over de weerstand i?2 aangegeven
als functie van de tijd.
weggenomen en de leiding over een weerstand R2 = #k gesloten, dan
wordt deze ontladen zoals fig. 23 aanduidt. Er gaat een spannings
golf V/2 naar links, waardoor de spanning aan het rechter einde
plotseling daalt tot V/2. Na een tijd T heeft deze spanningsgolf het
open einde bereikt en wordt daar volledig teruggekaatst, zodat de
spanning langs de leiding verdwijnt en na een tijd 2 T de leiding
geheel ontladen is.
In de practijk is het in vele gevallen niet mogelijk, de leiding af te
sluiten met een weerstand gelijk aan de karakteristieke weerstand Rk.
In fig. 24 is het verloop van de spanning bij het ontladen overeen
komstig het geval van fig. 23 aangegeven met R2 = 4 #k* Bij het sluiten
van de schakelaar S daalt de spanning aan het rechter uiteinde tot 4/5 V.
Over de weerstand R2 ontstaat dus plotseling een spanning 4/5 V. Er
gaat een spanningsgolf 1/5 V naar links, die aan het open einde wordt
teruggekaatst. Na de tijd T daalt de spanning aan het open einde
daardoor van V tot 3/5 V. Zodra de spanningsgolf het rechter uiteinde
weer heeft bereikt, vindt terugkaatsing plaats tegen de weerstand R2

-■
Ë
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■^2

waarbij de reflectiefactor bedraagt ƒ =

= 3/5. Er gaat nu

#2 + -^k

dus een spanningsgolf 3/5 x Vs V— 3/25 V naar links, die aan het open
einde weer volledig wordt gereflecteerd, en zo vervolgens. Steeds

R2=4Rk
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Fig. 24. Als fig. 23, doch voor i?2 = 4
wordt de golf links volledig en rechts voor 3/5 teruggekaatst. We ver
krijgen zo aan ieder uiteinde een opeenvolging van steeds kleiner
wordende spanningssprongen.
In fig. 25 is het beeld weergegeven voor het geval, dat R2 < R^;
als voorbeeld is hier ondersteld: R2 = 1U #k* De reflectiefactor is dan
ƒ = —- 3/ö, dus negatief. Dit betekent, dat de spanningsgolf met het
tegengestelde teken wordt gereflecteerd. Bij het sluiten van de schake
laar daalt de spanning tot 1/5 V; een spanningsgolf —4/5 V gaat naar
links en wordt aan het open einde van de leiding met hetzelfde teken
gereflecteerd. De spanning is dan 1/6 V en wordt bij het naar rechts
gaan van de golf Vs V — 4/s V= — 3/s V. Aan de rechterzijde wordt
deze golf gereflecteerd met de reflectiefactor —3/5, zodat een naar
links gaande golf van — 3/5 X — 4/5 = + 12/25 V ontstaat. Op deze
wijze ontstaat over de weerstand R2 een spanning, die afwisselend
positief en negatief is, en waarbij iedere volgende sprong —3/5 maal
zo groot is als de voorgaande.
We hebben dus gezien, dat, als R2 = Rk, over de weerstand R2
een enkele impuls ontstaat, waarvan de grootte 1/2V is, met een

b.XVI.B.i-2 391
impulsduur 2 T (T is de looptijd langs de leiding). Is R2 > Ru dan
ontstaat over R2 een grotere impuls, die trapvormig afneemt In
practische gevallen, waarbij hoge spanningen worden gebruikt, kan deze
grotere waarde van de impuls soms moeilijkheden opleveren (bv
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Fig. 25. Als fig. 23 en 24, doch voor R2 = V4
overslag). Is R2 < Rk> dan is de impuls over R2 kleiner dan 1/2 V en
wordt gevolgd door een reeks kleinere met afwisselend teken. Dit
laatste kan in practische gevallen gunstig werken. Het doorschieten
door de nullijn kan schadelijke capaciteiten, die. aanleiding kunnen
geven tot een verlenging van de impuls, snel ontladen en daardoor
de impulsvorm verbeteren.
2♦ Kunstkabels
Voor impulsen, langer dan ca 0,25 ^asec, is de vereiste lengte van
de leiding onpractisch groot. Voor een looptijd T van 1 /xsec is
ongeveer 100 m kabellengte nodig. Daarom wordt voor langere
impulsen een zg. kunstkabel gebruikt. Dit is een samenstel van. spoelen
en condensatoren, zoals in fig. 26 aangegeven. Een dergelijke schake
ling vormt een laagdoorlatend filter (zie Deel 5, hfdst. VI), dat
spanningen tot een bepaalde frequentie, de grensfrequentie, vrijwel
onverzwakt doorgeeft, doch hogere frequenties niet. Overigens komen
de eigenschappen vrijwel overeen met die van een lange leiding (een
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ideale lange leiding zonder verliezen laat ook de hoogste frequentie
onverzwakt door).
Een kunstkabel volgens fig. 26 kan men opgebouwd denken uit
secties volgens fig. 27a (T-secties) of fig%27b (^-secties). Indien de
schakeling eindigt met een serie-zelfinductie, is deze half zo groot als
de zelfinducties tussen de op
volgende
condensatoren. Eindigt
l/2
l
l
l
l/2
de schakeling met een parallelcapaciteit, dan is deze half zo groot
als de overige capaciteiten. In
vele gevallen verdient deze laatste
Fig. 26. Kunstkabel.
schakeling de voorkeur, omdat
dan eventuele uitwendige parallelL/2
l/2
l
capaciteiten een deel van de eind—'rWv-r-rWvcapaciteit kunnen zijn en dus geen
ijic
stc/2
ic/2 schadelijke invloed hebben. Soms
X- kunnen deze parasitaire capaci
teiten alleen de taak van de eindb
a
capaciteit overnemen.
Fig. 27. a. T-sectie; b. 7r-sectie.
De grensfrequentie van de scha
keling van fig. 26 is
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Mg = 2/VL C;
de karakteristieke weerstand is

Rk = VL/C;
de vertragingstijd is n VL C sec,
|rh !m waarbij n het aantal secties is,
X
waaruit de schakeling bestaat, en
L (in henry) en C (in farad) de
Fig. 28. Schakeling voor het verkrijgen in fig. 27 aangegeven grootheden
van een impulsvormige spanning voor zijn. Impulsen met een steil front
een magnetron M met behulp van vereisen een hoge grensfrequentie,
een kunstkabel K.
dus kleine waarden van L en C.
Doch dan is de vertragingstijd
per sectie klein, zodat een groot aantal secties nodig is. Voor lange
impulsen, waarbij een steil front gewoonlijk niet zo noodzakelijk is,
verdient een klein aantal secties met grote waarden van L en C de
voorkeur; voor korte impulsen neemt men een groot aantal secties
met kleine waarden van L en C. Voor zeer korte impulsen zouden
L en C onpractisch klein moeten zijn en het aantal secties onpractisch
groot. Dan verdient een kabel met de juiste vertragingstijd de voor
keur. Een bezwaar van een kabel is in vele gevallen, dat de karakte
ristieke weerstand klein is. Dan kan het nodig zijn, een transformator
te gebruiken; bij aansluiting van een kabel aan een magnetron is dan
ook steeds een transformator nodig.
Fig. 28 geeft het principe van de schakeling voor het verkrijgen van
v
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een impulsvormige spanning voor een magnetron. Gedurende de tijd
tussen de impulsen staat de schakelaar S open. De condensatoren
van de kunstkabel K worden door de batterij met de spanning V
geladen over de spoel L2. Bij het sluiten van de schakelaar komt de
kunstkabel parallel aan de zender (het magnetron M) te staan en
ontstaat de impuls, zoals boven beschreven. De schakelaar S is in vele
gevallen een thyratron, dat aan het einde van de impuls vanzelf dooft,
daar de spanning dan is verdwenen, waarna de condensatoren weer
worden geladen voor de volgende impuls. Door de aanwezigheid van
de spoel L2 kan de spanning van de kunstkabel aanzienlijk hoger
worden dan de batterijspanning V. Verder voorkomt deze spoel, dat
bij het sluiten van de schakelaar de voedingsbron wordt kortgesloten.
Door de kunstkabel op te bouwen uit een aantal onderling ongelijke
secties en/of de verschillende spoelen met elkaar te koppelen kan een
betere impulsvorm worden verkregen.
3. Schakelaars voor het ontladen van de kunstkabel
De schakelaar S, die in fig. 28 dient voor het ontladen van de
kunstkabel, moet een hoge spanning kunnen verdragen, een kleine
weerstand bezitten in de geleidende richting en door een kleine stuurspanning in werking worden gesteld. De wer
king behoort regelmatig te zijn ter voorkoming
van tijdritsel, terwijl de levensduur niet te kort
mag zijn.
De eenvoudigste schakelaar is de roterende
vonkenbrug, in fig. 29 aangegeven. Zodra de
roterende contacten tegenover de stilstaande
electroden zijn gekomen, slaat de vonkenbrug
door, zodat de condensatoren van de kunstkabel
worden ontladen en de zender een spanningsimpuls ontvangt. Is de spanning voldoende ge
Fig. 29. Roterende
daald, dan blust de vonk, terwijl door de be
vonkenbrug.
weging van de lucht bij het draaien de ionisatie
van de lucht tussen de contacten snel verdwijnt.
De draaiende contacten zijn geplaatst op de as van een motor, die
tevens de wisselstroomgenerator, die de vereiste spanning levert, aan
drijft, en wel zodanig, dat de contacten tegenover elkaar staan als de
generatorspanning maximaal is. De aan de zender toegevoerde impuls
kan bij deze methode niet door een uitwendig signaal worden gesyn
chroniseerd ; de synchronisatie van de gehele installatie moet dus vanuit
de zender geschieden.
Een bezwaar van dit eenvoudige systeem is de grote slijtage der
contacten. Bovendien is de vonkoverslag niet steeds regelmatig, waar
door de tijdritsel groot is, bv. ca 20 psec. Daardoor is dit systeem
niet geschikt voor precisie-radar. Het wordt in moderne installaties
vrijwel niet meer toegepast.
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Een tweede methode maakt gebruik van een met gas gevulde diode
met koude kathode (fig. 30). De centraal geplaatste kathode K is
omgeven door een cilindervormige anode A. Beide zijn van aluminium
vervaardigd en geplaatst in een glazen ballon. De buis is gevuld met
een gasmengsel, 75 % waterstof en 25 % argon. De gasdruk is iets
minder dan 1 atmosfeer. De doorslagspanning van één buis is kleiner
dan de spanning, waartoe het aangesloten netwerk (de kunstkabel)
wordt geladen, terwijl de doorslagspanning van twee buizen in serie
groter is dan deze spanning. Parallel aan iedere buis is een weer
stand R aangebracht (fig. 31), waardoor de spanningen der buizen in
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Fig. 30. Met gas
gevulde diode met
koude kathode. K.
kathode; A. anode.

Fig. 31. Schakeling voor
het ontladen van de kunst
kabel met behulp van twee
diodes Dj en D2 volgens
fig. 30. Bij K wordt de
kunstkabel aangesloten.

HA

A

Fig. 32. Trigatron.
A. anode; K. kathode;
HA. hulpanode.

de rusttoestand dezelfde zijn, nl. de helft van de spanning, waartoe
de kunstkabel is geladen. Wordt nu aan de onderste buis van fig. 31
een negatieve impulsspanning gelegd van voldoende grootte (ca 1000 V),
dan slaat deze buis door. De spanning over deze buis wordt daarbij
zeer klein, zodat de spanning over de andere buis bijna gelijk wordt
aan de spanning van de kunstkabel, zodat ook deze buis doorslaat en
de kunstkabel wordt ontladen. De maximaal toelaatbare spanning per
buis is ca 3,6 kV; is de spanning van de kunstkabel hoger, dan plaatst
men een aantal buizen in serie.
De spanning, waartoe de kunstkabel wordt geladen, is bij deze
methode aan vrij nauwe grenzen gebonden. Is deze te hoog, dan
slaan de buizen ook zonder startimpuls door; is deze te laag, dan
zullen, als één buis door de toegevoerde impuls doorslaat, de overige
niet doorslaan. De startimpuls moet groot zijn. Verder is de tijdritsel
vrij groot, bv. 6 //sec. De herhalingsfrequentie kan niet groter worden
genomen dan ca 2000 Hz; bij hogere frequenties neemt de levens
duur aanzienlijk af door sterke verhitting der electroden. Er zijn
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echter buizen, waarbij de kathode niet van aluminium is vervaardigd,
doch bestaat uit een sponsachtig materiaal, dat met kwik is verzadigd.
Deze kathode wordt zeer veel minder aangetast, terwijl de ionisatie
van het gas veel gemakkelijker plaats vindt wegens de verwarming
van het kwik. De levensduur van deze buizen is zeer goed; de toe
laatbare stroom is zeer groot. Zij worden gebruikt in installaties van
middelgroot en groot vermogen (200 tot 2000 kW piekvermogen).
In fig. 32 is een buis getekend met een hulpanode HA, zoals in
Engelse radarinstallaties veel wordt toegepast, en die trigatron wordt
genoemd. De buis bevat een mengsel van zuurstof en argon onder
een druk van ca 2 atm. De doorslagspanning tussen de anode A en
de kathode K is zeer hoog (12 tot 20 kV). Tussen de hulpanode en
de kathode wordt een spanning van ca 4 kV aangelegd. Aan het
scherpe uiteinde van de hulpanode vindt nu een corona-ontlading
plaats, waardoor voldoende ionen worden gevormd om de buis te
doen doorslaan tussen de anode en de kathode. Er zijn geen twee
buizen in serie nodig; één buis is voldoende. De levensduur is goed;
de tijdritsel is kleiner dan ca 0,2 /*sec. De de-ionisatietijd is, dank zij
de gebezigde gasvulling, klein; de doorslagspanning hangt slechts
weinig af van de temperatuur. Deze buis is geschikt voor kleine en
middelgrote vermogens. Een bezwaar is wel de vereiste hoge spanning
voor de hulpanode. Deze spanning wordt gewoonlijk verkregen door
het plotseling verbreken van een stroom door een spoel.
Bij de besproken methoden is de tijdrisel een bezwaar. Deze treedt
nagenoeg niet op bij het gebruik van speciale thyratrons, gevuld met
waterstof (zie Deel 2, hfdst. IV.M.6). De tijdritsel van deze buizen is
zeer klein, nl. kleiner dan ca 0,05 /xsec. De vereiste startimpuls is klein,
nl. ca 100 tot 150 V. De toelaatbare stroom is groot, nl. meer dan
100 A. Het thyratron is geschikt zowel voor kleine als grote vermogens.
Van de tot nu toe besproken methoden is die met een thyratron de
meest gebruikte.
4. Het laden van de kunstkabel
De ogenschijnlijk eenvoudigste wijze om de kunstkabel de vereiste
lading te geven bestaat hierin, dat een gelijkspanning, verkregen door
een omhoog getransformeerde wisselspanning gelijk te richten, over
een weerstand met de kunstkabel wordt verbonden. Een bezwaar
hierbij is, dat de helft van de toegevoerde energie in de weerstand in
warmte wordt omgezet en dus verloren gaat, zoals bij iedere lading
van een condensator over een weerstand het geval is, onafhankelijk
van de grootte van deze weerstand. Daarom vindt de lading gewoonlijk
plaats over een zelfinductie, waarbij een verder voordeel is, dat ten
gevolge van resonantie de spanning van de kunstkabel hoger kan
worden dan de voedingsspanning. De meest gebruikte methoden voor
het laden van de kunstkabel zullen we hier beschouwen.
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a. Laden met een wisselspanning
Bij het laden met een wisselspanning wordt gebruik gemaakt van
een roterende vonkenbaan. Het schema is in fig. 33 aangegeven. De
zelfinductie L wordt 20 groot genomen, dat deze in resonantie is met
de totale capaciteit van de kunstkabel voor de frequentie van de
L
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-----------

1

(^W= motor

%
Fig. 33. Het laden van de kunstkabel met wissel
spanning en het ontladen met een roterende vonkenbrug. K. kunstkabel; M. magnetron.

1

Vk

Fig. 34. De spanning V van de generator en de
spanning Vk van de kunstkabel als functie van de
tijd bij de schakeling volgens fig. 33.
wisselstroomgenerator, die tevens de herhalingsfrequentie is (250 tot
2000 H2). De zelfinducties van de kunstkabel spelen hierbij practisch
geen rol, omdat deze zeer veel kleiner zijn dan L. Indien de vonken
baan niet doorslaat, neemt de spanning van de kunstkabel toe, volgens
fig. 34; de amplitude neemt aanvankelijk voortdurend toe. Indien we
de verliezen in de schakeling verwaarlozen, is op het ogenblik tv
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wanneer cot1 = n, de amplitude n/2 maal de voedingsspanning V;
op het ogenblik U, wanneer co t2 = 2 n, is de amplitude n X V. We
richten het nu 20 in, dat de vonkenbaan doorslaat op het ogenblik
t == 12. Door de invloed van de verliezen in de keten is dan de span
ning van de kunstkabel iets lager dan n x V, bv. 3 V. Het doorslaan
van de vonkenbaan veroorzaakt een impulsvormige spanning over het
magnetron M met de grootte 1,5 X V (zie onder 2.).
Zou de vonkenbaan niet op het ogenblik t = t2 doorslaan, dan
treden gevaren op. De volgende keer, dat weer een draaiende electrode tegenover een stilstaande komt en dus doorslag kan plaats vinden,
d.i. na een totale tijd 2 t2, is de spanning tweemaal zo groot geworden,
daar de amplitude aanvankelijk evenredig met de tijd toeneemt (zie
de stippellijnen in fig. 34). De impuls, die de zender ontvangt, is dan
ook tweemaal zo groot. Deze hoge spanning kan overslag in de kunst
kabel of in de zender veroorzaken, waardoor deze kunnen worden
beschadigd. Zou, bv. door foutieve instelling van de roterende con
tacten, de vonkenbaan reeds op het ogenblik t = tx doorslaan, dan
ontstaat een impuls met de verkeerde polariteit, zodat de zender geen
signaal geeft.
6. Laden met een gelijkspanning
Ook bij het laden met een gelijkspanning wordt van resonantie
gebruik gemaakt. Als schakelaar doet hierbij gewoonlijk een thyratron
dienst. Het schema is in fig. 35 aangegeven. De condensator Cx wordt
met behulp van de diode Dl geladen tot de maximale waarde Vm
van de wisselspanning Vv Evenals in het vorige geval is de zelfinductie L in resonantie met de capaciteit van de kunstkabel, doch
01

'Hl- 4

Th

f Kf
vM[

M

n-1
Fig. 35. Het laden van de kunstkabel met gelijk
spanning en het ontladen met een thyratron.
K. kunstkabel; M. magnetron; Th. thyratron.
nu voor een frequentie, die de helft is van de herhalingsfrequentie.
Dit houdt de beperking in, dat de herhalingsfrequentie niet naar be
lieven kan worden gewijzigd. Nadat de kunstkabel ontladen is, wordt
deze weer geladen door de gelijkspanning
Tijdens het laden
is de spanning van de kunstkabel met goede benadering Vk =
= Vm (1 — cos co t)t zoals in fig. 36 aangegeven. Als deze spanning de
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maximale waarde heeft bereikt, nl. 2 Vm, hetgeen na een halve periode
het geval is, laten we het thyratron doorslaan door een impulsvormige
spanning aan het rooster toe te voeren en ontstaat een impuls aan
de zender met de grootte Vm. We kunnen de herhalingsfrequentie
ook half zo groot nemen, waarbij het thyratron doorslaat bij het tweede
maximum van V^, Door de steeds aanwezige verliezen in de schake
ling is dan de grootte van de impuls een weinig kleiner.
c. Laden met een gelijkspanning met scheidingsdiode
Aan de schakeling van fig. 35 wordt vaak een diode D2 volgens
fig. 37 toegevoegd. Als op het ogenblik t = tx (fig. 36) het thyratron
Vk|

I1

‘1

vMj
2

I

‘2

—-t

1

I
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—t

Fig. 36. De spanning Vu van de kunstkabel K en
de spanning V’iyi van het magnetron M als functie
van de tijd bij de schakeling volgens fig. 35.

o
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o
o

Vf

Fig* 37• Schakeling volgens fig. 35, door
toevoeging van enige elementen verbeterd.
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niet doorslaat, zalde spanning 2 Vm van de kunstkabel weer afnemen.
In de schakeling volgens fig. 37 wordt dit belet door de diode D2,
zodat de spanning van de kunstkabel 2 Vm blijft, tot de aan het rooster
van het thyratron toegevoerde impuls de kunstkabel ontlaadt en de
impuls voor de zender doet ontstaan. De herhalingsfrequentie kan nu
naar wens worden gekozen, mits de resonantiefrequentie van de
schakeling hoger blijft dan de herhalingsfrequentie.
In fig. 37 is verder nog een ontladingsdiode D3 aangebracht. Indien
de kunstkabel is afgesloten met een weerstand, die kleiner is dan zijn
karakteristieke weerstand, treedt er aan de bovenzijde van de kunst
kabel een negatieve spanning op (zie onder 2.) bij de ontlading. Bij
het daarop volgende laden wordt
de daarbij toegevoerde lading gro
ter dan anders het geval zou zijn.
—^
Bij de volgende ontlading wordt a
nu de negatieve spanning weer
groter en dit spel gaat door totdat
in de kunstkabel of in de zender
overslag optreedt. De diode D3
voorkomt nu, dat de genoemde
negatieve spanning optreedt, door
dat deze diode dan geleidend ,
wordt.
Bij de gebruikelijke waterstofthyratrons is er in de niet-geleidende toestand geen spanning tus
sen rooster en kathode. Bij de
doorslag, waarbij het rooster zich c
in de geïoniseerde, geleidende gas
vulling bevindt, wordt het rooster
aanzienlijk positief. Hierdoor zou Fig. 38. Spanning van het magnetron
terugwerking kunnen optreden als functie van de tijd; a. bij de schakeop de schakeling, die de positieve ling volgens fig. 35; b. als aan fig. 35
impuls aan het rooster van het de sPoel L> <fiB- 37) is toegevoegd,
thyratron levert. Tijdens het laden
van de kunstkabel verkrijgt de anode van het thyratron een hoge positieve
spanning. Ten gevolge van de rooster-anode-capaciteit wordt daarbij
ook het rooster positief, indien de impedantie tussen rooster en
kathode groot is, waardoor het thyratron ontijdig zou kunnen door
slaan. Het is dus van belang, de impedantie in het roostercircuit klein
te houden. Om deze redenen wordt de impulsvormige spanning voor
het rooster van het thyratron geleverd door een buis B in anodebasi;schakeling, zodat de uitgangsweerstand van deze buis klein is, nl.
ongeveer i/S en is in het roostercircuit een netwerk, bestaande uit
L2, C2 en C3 opgenomen om terugwerking van het thyratron op de
voorafgaande schakeling te voorkomen.
In fig. 37 is de kunstkabel via een impulstransformator T niet het
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magnetron verbonden. De gloeidraadleidingen zijn op deze trans
formator bifilair gewikkeld, zodat in het gloeidraad-circuit geen zelfinductie optreedt.
De kunstkabel gedraagt zich niet geheel als een ideale kabel, zodat
de eigenlijke impuls wordt gevolgd door een gedempte trilling (fig. 38a),
waardoor de impuls kan worden verlengd of het magnetron nogmaals
in werking kan worden gesteld. Hierdoor wordt het beeld op het
indicatorscherm minder scherp. Bovendien is het mogelijk, dat de
duplexer, die bestaat uit twee met gas gevulde buizen, bij een tweede
onbedoelde zendimpuls reeds de verbinding met de ontvanger heeft
tot stand gebracht, zodat de „staart" van de zendimpuls rechtstreeks
in de ontvanger doordringt. Deze kan daarbij worden overbelast en
dientengevolge geruime tijd ongevoelig blijven, zodat echo's op korte
afstand verloren gaan. Ook kan hierdoor het mengkristal verbranden.
Om dit te voorkomen zijn de spoel L4 en de diode A, aangebracht.
L4 vormt met de capaciteiten van de kunstkabel een trillingskring,
waardoor op de staart van de impuls een vrij langzame trilling wordt
gesuperponeerd (fig. 38b). Het begin van de staart is nu steeds posi
tief. De diode D4 wordt geleidend, waardoor de trilling snel wordt
gedempt en geheel is verdwenen voor deze staart negatief wordt
(fig. 38c).
5. De „harde" modulator
a. Het principe van de „harde” modulator
Zoals in het begin van dit hoofdstuk is vermeld, worden modula
toren, waarvan de schakelbuis geen thyratron, doch een vacuumbuis is,
harde modulatoren genoemd. De samenstelling van een dergelijke
modulator is in fig. 39 aangegeven. Aan de impulsopwekker I wordt
het synchronisatiesignaal toegevoerd. Deze geeft een positieve impuls
aan de versterkbuis II. De weerstand R± in de anodeketen is tussen
kathode en aarde aangebracht. De ingangsspanning van deze buis
wordt toegevoerd tussen rooster en kathode, niet tussen rooster en
aarde als bij de gewone anodebasisschakeling, zodat geen tegenkoppeling plaats vindt, doch spanningsversterking optreedt. De weer
stand Ri is aan de kathodezijde geplaatst om voor de volgende buis III
een positieve impuls als ingangssignaal te verkrijgen. Dan kan deze
buis in de rusttoestand een grote negatieve roosterspanning — Vg ver
krijgen, waarbij geen anodestroom vloeit. De gemiddelde waarde van
de anodestroom is dan klein. Tijdens de impuls wordt de rooster
spanning 100 è 300 V positief, waarbij roosterstroom optreedt. De
buis II moet dus een vrij groot vermogen kunnen leveren. Over de
weerstand R2 ontstaat een grote negatieve impuls, waarbij de anode
van de buis III vrijwel tot de potentiaal van de kathode daalt. Deze
impuls wordt door de condensator C overgebracht naar de kathode
van het magnetron M, zodat het magnetron in werking komt op de
wijze, als onder A. beschreven. Bij het einde van de impuls wordt de
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anode van de buis III weer plotseling positief. Ook deze spanningssprong wordt door de condensator'C naar de kathode van het mag
netron overgebracht, waardoor dit ophoudt te oscilleren. Op deze
wijze wordt de impulsvormige hoogfrequente trilling verkregen, die
bij A. aan de antenne wordt toegevoerd.
Behalve bij kleine vermogens worden in de trap III gewoonlijk
twee of meer buizen parallel gebruikt. In fig. 39 zijn triodes getekend,
doch vrijwel altijd worden penthodes gebruikt. Bij een penthode is de
afknijpspanning veel kleiner dan bij een triode, zodat de negatieve
roosterspanning —Vg kleiner kan zijn. Bij een triode is hiervoor 800
tot 1200 V nodig; bij een penthode is 150 tot 500 V voldoende. De
vereiste grootte van de impulsspanning aan het rooster is bij een
penthode dan ook kleiner dan bij een triode. Gedurende de impuls
1
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Fig. 39. Principeschema van een „harde" modulator.
daalt de anodespanning tot bv. 500 V. Om daarbij de anodestroom
voldoende groot te houden is het bij een triode nodig, dat de rooster
spanning een grote positieve waarde verkrijgt. Daarbij wordt de
roosterstroom groot en moet de voorgaande buis dus een groot ver
mogen leveren. Bij een penthode is echter de anodestroom in veel
mindere mate afhankelijk van de anodespanning, zodat de impuls
spanning aan het rooster en dus ook het vermogen, dat door de voor
gaande buis moet worden geleverd, veel kleiner zijn.
b. De impulsopwekker
Onder de impulsopwekker verstaan we de trap I van de schakeling
volgens fig. 39. Deze ontvangt de synchronisatie- of startimpuls en
levert een impuls van de vereiste grootte en duur voor de volgende
trap. De gebruikelijke schakelingen kunnen in twee groepen worden
verdeeld: de schakelingen met een thyratron, en die met een oscillator
met zelfonderbreking. De meest gebruikte schakelingen behoren tot
de tweede groep.
26
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De impulsopwekker met thyratron

i

Het schema van een impulsopwekker met thyratron is in fig. 40
aangegeven. De kunstkabel K (zie onder 2.) ligt enerzijds via de weer
stand R1 aan aarde en is anderzijds via de weerstand R3 aangesloten
aan een spanning van —600 V. De condensatoren van deze kunstkabel
zijn dus in de rusttoestand gela
den tot een spanning van 600 V.
+ 1200V
Een synchronisatie-impuls zal het
thyratron Bx doen doorslaan, waar
R1
door de kunstkabel wordt ontla
Ih 1 „
Bi
den. Over de weerstand R2 ont
staat
hierbij een impulsvormige
JUlJLfl
h
spanning van ca 300 V, waarbij de
bovenzijde van R2 positief is ten
h
opzichte van de onderzijde. Deze
impuls wordt overgebracht tussen
rooster en kathode van de bu s B2.
ci
Ra
_TL
Daardoor wordt deze buis gelei
dend. De anodestroom vloeit door
de weerstand R3, zodat over deze
weerstand ook een positieve im
ó -600 V
-800V
pulsvormige spanning ontstaat.
Fig. 40. Schema van een impuls
Deze laatste impuls wordt aan de
opwekker met thyratron.
volgende trap (III in fig. 39) toe
gevoerd.
Het schermrooster van de buis B2 ligt via de weerstand R5 aan
aarde en is door de condensator C2 met het stuurrooster verbonden.
In de rusttoestand heeft het schermrooster een spanning van -f600 V
ten opzichte van de kathode. Een positieve impulsspanning aan het
stuurrooster verhoogt de schermroosterspanning met eenzelfde bedrag
(ca 300 V), waardoor de anodestroom tijdens de impuls groot wordt
en dus de impulsvormige spanning over de weerstand R3 eveneens.
Voor de buis Bx wordt bij voorkeur een met argon gevuld thyratron
gebruikt, omdat daarbij de tijdritsel kleiner en de levensduur groter
is dan bij thyratrons, gevuld met waterstof.
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De impulsopwekker met oscillator met zelfonderbreking
Het schema van een impulsopwekker met oscillator met zelfonderbreking is aangegeven in fig. 41. De oscillator met zelfonderbreking
geeft een steile voorflank van de impuls. Zonder speciale maatregelen
ligt bij deze oscillator de impulsduur niet nauwkeurig vast. In fig. 41
is echter een kunstkabel K aangegeven, waardoor de impulsduur
precies wordt bepaald en die bovendien zorgt voor een steile achter
flank van de impuls.
Aan het rooster van de buis Bj in anodebasisschakeling wordt de
startimpuls toegevoerd. Over de weerstand Rx ontstaat een vrijwel
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even grote impuls, die via de condensatoren van de kunstkabel en de
weerstand R2 het rooster van de buis B.> bereikt. Deze impuls is groter
dan de spanning —Vg2, zodat de oscillator op de gewone wijze in
werking treedt. Een nauwkeurige beschouwing van de schakeling is
vrij ingewikkeld. We volstaan met op te merken, dat de duur van de
impuls, die aan het rooster van de buis Bx wordt toegevoerd, groter
+
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Fig. 41. Schema van een impulsopwekker met oscillator
met zelfonderbreking.
moet zijn dan die van de gewenste zendimpuls. Over de derde wikke
ling van de transformator, die in de anodeketen van de buis B2 is
opgenomen, ontstaat een grote impuls, die een positieve spanning
geeft aan het stuurrooster van de versterkbuis B3 (de buis III in
fig. 39). De weerstand R3 dempt de trilling, die aan het einde van de
impuls ontstaat, zodat de buis B3 na de impuls niet nogmaals ge
leidend wordt.
6. De koppeling van de modulator met het magnetron
De eenvoudige wijze om de modulator met het magnetron te ver
binden is aangegeven in fig. 42. De anode van de eindbuis B van de
modulator is door middel van een koppelcondensator C verbonden
met de kathode van het magnetron M. De voedingsspanning Vb van
de buis B ligt tussen 6 en 12 kV; tijdens de impuls daalt de anodespanning van deze buis tot een waarde tussen 200 en 1000 V. De
weerstand van de buis B ligt daarbij tussen 30 en 100 Cl; de weer
stand van het magnetron ligt tussen 700 en 1200 Cl, De spanningsdaling aan de anode van de buis B wordt dus bijna geheel over
gedragen aan de kathode van het magnetron. De weerstanden Rj en
R2 zijn zo groot, dat deze op het verschijnsel tijdens de impuls practisch
geen invloed uitoefenen (R1 ligt gewoonlijk tussen 5000 en 25 000 O).
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Tijdens de impuls daalt de magnetronspanning even veel als de span
ning Vc van de condensator C. Onderstellen we de magnetronstroom I
gedurende de impulstijd
constant, dan is deze spanningsdaling
Vc =

* Is bv. I = 5 A, ti = 0,2 ywsec en C = io ooo pF, dan

wordt Vc = ioo V. Deze vermindering van de spanning van het
magnetron tijdens de impuls is meestal wel toelaatbaar.

,c.

L-V

m

If—r—’~>T“
Rl

ê -03
:cp

+vb

+Vb

Fig. 42.
Fig. 43.
Fig. 42. Eenvoudige verbinding van modulator en magnetron.
Fig. 43. Door in fig. 42 de weerstand R2 te vervangen door een zelfinductie L
en een diode D toe te voegen, wordt de achterflank van de impuls steiler en
wordt de condensator C in de tijd tussen twee impulsen sneller geladen.
Tussen de kathode van het magnetron en aarde bevinden zich de
capaciteit van het magnetron, de anodecapaciteit van de buis B en
bedradingscapaciteit, in fig. 42 door Cp aangegeven. Na afloop van de
impuls worden deze capaciteiten ontladen, waardoor de achterflank
van de impuls minder steil wordt en het uitgezonden signaal wordt
verlengd. Wordt de weerstand R2 (fig. 42) vervangen door een zelf
inductie L, zoals in fig. 39 en 43 aangegeven, dan vormt deze met de
parasitaire capaciteiten een trillingskring, zodat aan de achterflank
van de impuls een gedempte trilling optreedt. Een diode parallel aan
deze zelfinductie (fig. 43, zie ook fig. 37) voorkomt de trilling, zoals
we reeds enkele malen hebben gezien. Op deze wijze wordt een steile
achterflank verkregen.
Gedurende de tijd tussen twee impulsen wordt de condensator C
weer geladen; in fig. 42 over de weerstanden Rx en R2 in serie, in
fig. 39 over R2 en L in serie. De diode D in fig. 43 wordt echter bij dit
laden geleidend, zodat dan alleen de weerstand R± zich in het circuit
bevindt en het laden dus sneller geschiedt. Ook in fig. 42 kan voor
dit doel een diode parallel aan de weerstand R2 worden opgenomen.
7. Voorbeelden van volledige modulatorschakelingen
In fig. 44 is het volledige schema aangegeven van een harde modu
lator met een thyratron als impulsopwekker.
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De rimpelspanning van het voedingsapparaat dient als synchronisatiesignaal en wordt toegevoerd aan het rooster van het thyratron
De negatieve gelijkspanning van het rooster van deze buis kan worden
ingesteld met de weerstand R0. De anode van het thyratron ligt over
de weerstand Rl aan aarde. De kunstkabel
Cx is verbonden met
een spanning van —600 V. Als het thyratron doorslaat, wordt de
kunstkabel ontladen over Rrot Rn met C2 parallel, en Bj. Hierdoor
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ontstaat over de weerstand R5 een positieve impuls van ongeveer
300 V, die via de condensator C5 aan de roosters der versterkbuizen
B2 en B3 wordt toegevoerd. De condensator C2 wordt door het thyratron geladen, waardoor wordt voorkomen, dat, na het doven van deze
buis, wanneer de anodespanning weer stijgt, ontijdig herontsteking •
plaats vindt. De kathodestroom van de buizen B2 en B3 vloeit door
de parallelschakeling van de weerstand i?7 en de spoel L2. De grote
positieve impuls, die hierdoor ontstaat, wordt aan de roosters der
buizen B4 en B5 toegevoerd. De spoel L2 vormt met de parasitaire
capaciteiten een trillingskring, waardoor de achterflank van de impuls
steiler wordt. De weerstanden i?n en R12 dienen om oscilleren tegen
te gaan (stopweerstandjes), terwijl tevens door deze weerstanden de
roosterstromen der beide buizen nagenoeg gelijk worden. Door de
weerstanden R13 en i?14 wordt de totale anodestroom van ca 1 A
gelijkelijk over de beide buizen verdeeld. De schermroosters liggen
over de weerstand R15 aan aarde, waardoor de spanning tussen schermrooster en kathode ca 600 V bedraagt. Verder zijn de schermroosters
door de condensator CG met de kathodes verbonden. Verkrijgen de
kathodes een impulsspanning van 900 V, dan wordt deze impuls door
de condensator C6 op de schermroosters overgebracht, zodat de
spanning tussen schermrooster en kathode niet verandert. Was C6
niet aanwezig, dan zou tijdens de impuls de spanning tussen scherm
rooster en kathode negatief worden, en daardoor de anodestroom te
klein worden. De anodespanning van deze buizen bedraagt +1200 V
tegen aarde, zodat in de rusttoestand de spanning tussen anode en
kathode 1800 V bedraagt.
De negatieve roostergelijkspanning van de buizen B4 en B5 bedraagt
600 V en de impulsspanning 900 V. Er treedt dus roosterstroom op.
Daar de impuls slechts kort duurt, is deze roosterstroom toelaatbaar
en wordt de roosterdissipatie niet te groot. De schermroosterspanning
bedraagt 800 V en de anodevoedingsspanning 13 kV. Aan het mag
netron Be wordt een impuls van ca 12 kV toegevoerd. De gelijkstroom
van het magnetron wordt gemeten met de meter M. In de conden
sator C7 is een derde electrode aangebracht, die is verbonden met
een coaxiale kabel K. Op deze wijze ontvangt deze kabel een impuls,
die naar de indicator wordt geleid en daar als startimpuls dienst doet.
Fig. 45 geeft het schema van een modulator, waarin geen thyratron, doch uitsluitend vacuumbuizen worden gebruikt. De buis Bx
komt overeen met de buis B1 van fig. 41. De buis B2, een dubbeltetrode, doet dezelfde dienst als de buis B2 in fig. 41. De buizen B3,
B4 en B5 komen overeen met de buizen B, D en M van fig. 43. De
beide voedingsapparaten met spanningsverdubbeling zijn aangesloten
aan een net met een frequentie van 400 Hz. Wegens deze hoge fre
quentie kunnen de afvlakcondensatoren betrekkelijk klein zijn. Deze
zijn door weerstanden overbrugd om te zorgen, dat zij na het uit
schakelen van de installatie worden ontladen.
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XVII. LEIDINGEN EN GOLFPIJPEN

De invloed van een leiding» die twee op enige afstand van elkaar
gelegen punten van een installatie verbindt, kan in de regel worden
verwaarloosd, als de lengte van deze leiding klein is ten opzichte van
de golflengte. Bij hoge frequenties, zoals bij rada worden gebruikt,
is dit gewoonlijk niet het geval. De verbinding tussen twee delen van
de installatie, bv. tussen de zender en de antenne, wordt dan tot stand
gebracht door tweedraadsleidingen, coaxiale leidingen of golfpijpen.
De eigenschappen hiervan zijn beschreven in Deel 2, hfdst. III.D en
Deel 7b, hfdst. V. We hebben daar gezien, dat zich lopende golven
langs de leiding voortplanten, als deze met zijn karakteristieke impedantie
is afgesloten. Heeft de impedantie aan het eind van de leiding een andere
waarde, dan treden staande golven op. Het vermogen wordt op de
gunstigste wijze, nl. met het geringste verlies, overgebracht, indien
geen staande golven optreden, dus als de impedantie, die aan het
eind van de leiding is aangesloten, gelijk is aan de karakteristieke
impedantie van de leiding. Deze laatste is in practische gevallen ge
woonlijk met goede benadering een zuivere weerstand. Men streeft
er dan ook naar, de leiding af te sluiten met een weerstand, gelijk
aan de karakteristieke impedantie.
Dit laatste is evenwel niet steeds mogelijk. Dan kan, door het aan
brengen van aanpasstukken verbetering worden verkregen. Deze
worden zowel bij leidingen als bij golfpijpen gebruikt.
L Aanpasstukken voor leidingen
In sommige gevallen wordt door tussenschakeling van een leiding
ter lengte van een kwart golflengte en met een karakteristieke weer
stand, die middelevenredig is tussen de golfweerstanden van de
leidingen, die m >eten worden verbonden (fig. ia), de juiste aanpassing
bereikt, zoals in Deel 2, hfdst. III.D.3, blz. 140, is beschreven. Een
goede benadering van de juiste aanpassing kan worden verkregen door
een geleidelijke overgang, zoals in fig. ib is aangegeven. Deze laatste
methode biedt het voordeel, dat de aanpassing voor een groter frequentiegebied voldoende nauwkeurig is.
In fig. 2a is een leiding aangegeven, afgesloten met een weerstand R,
die groter is dan de karakteristieke weerstand
van de leiding. Op
een afstand van het einde is een kortgesloten leiding met de lengte U
aangebracht, aanpasstuk genoemd. De arcering geeft de spanning langs
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de leiding aan. Door geschikte keuze der lengten Zx en Z2 kan worden
bereikt, dat links van het aansluitpunt een lopende golf optreedt.
Alleen op het korte stuk rechts van het aansluitpunt treedt een staande
golf op. Hoe minder R van Rk verschilt, des te kleiner moet de
afstand Z4 worden genomen en des te groter de lengte Z2. In het grens
geval R =
wordt Zj = o en Z2 = J/4 X (de impedantie van een
V4 A-leiding zonder verliezen is oneindig en kan dan worden weg
gelaten).
l

£
600 n

j

J

150 n

300 n

b
300 n
600 n

V4X

Fig. 1. a. Een „kwart golflengte-transformator" voor het aanpassen van twee
leidingen met verschillende karakteristieke impedanties. b. Aanpassing der
leidingen door een geleidelijke overgang.
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—► Rk
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h
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R>Rk
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R<Rk

Fig. 2. a. Een leiding, aangesloten op een weerstand R, groter dan de karakte
ristieke weerstand
Een kortgesloten leiding met de lengte L is op een
afstand Zx van het einde aangebracht, waardoor links van het aansluitpunt een
lopende golf ontstaat. De arcering geeft de spanning langs de leiding aan.
b. Is R < i?k, dan gebruikt men een open leiding als aanpasstuk.
Is de weerstand R aan het eind van de leiding kleiner dan de
karakteristieke weerstand
dan wordt een lopende golf verkregen
met een open lijn als aanpasstuk (fig. 2b). Hoe kleiner R is, des te
groter moet lx worden genomen en des te kleiner moet Z2 zijn.
Is de impedantie aan het eind van de leiding niet een zuivere weer
stand, doch bevat deze een inductieve of een capacitieve component,
dan kan ook met een open of een kortgesloten aanpasstuk van de
juiste lengte en op de juiste plaats aangebracht, een lopende golf
worden verkregen.
Het instellen van de juiste plaats van het aanpasstuk, dus van de
lengte l19 door het aanpasstuk langs de leiding te verschuiven, biedt
soms constructieve moeilijkheden, in het bijzonder bij coaxiale kabels.
Dan kan een lopende golf worden verkregen met behulp van twee
aanpasstukken, die op een vaste plaats zijn aangebracht en waarvan
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de werkzame lengte met een kortsluitbrug kan worden ingesteld
(fig. 3). In fig. 4 is een coaxiale kabel met een aanpasstuk volgens
fig. 2a aangegeven. De werkzame lengte L van het aanpasstuk wordt
ingesteld met de zuiger Z; de lengte wordt ingesteld door het aanpas
stuk te verschuiven, waartoe in de buitenmantel van de kabel een
gleufje G is aangebracht. Fig. 5 geeft een uitvoering van een coaxiale

r"7
—- Rk

4

/

Fig. 3. Indien Z =¥ Rk kan een lopende
golf ook worden verkregen met twee
aanpasstukken op vaste plaatsen, indien
de werkzame lengten der beide aanpas
stukken worden ingesteld met een
kortsluitbrug.

air*
4T

1 r 71

■z

“nr"
Fig. 5. Coaxiale kabel met twee aan
passtukken volgens fig. 3. Z. zuiger;
V. zuigerveren.

4

f

■*

Fig. 4. Coaxiale kabel met aanpasstuk
volgens fig. 2a. G. gleuf in de buiten
mantel; Z. zuiger in het aanpasstuk.

V4 x *■

Fig. 6. Een zuiger ter lengte van 1I4
niet met de mantel verbonden, werkt
als een kortsluiting.

kabel met twee aanpasstukken volgens fig. 3. De lengte der aanpas
stukken wordt ingesteld door verplaatsing van de zuiger Z met behulp
van een schroef. De veren V waarborgen een goed contact tussen
zuiger en mantel. Bij zeer korte golven is het niet noodzakelijk, dat
de zuiger werkelijk contact maakt met de buitenwand. De zuiger en
buitenwand doen dienst als een open x/4 A-leiding (fig. 6), die als een
kortsluiting werkt (zie Deel 2, hfdst. III.D.3, fig. 105).
2. Aanpasstukken voor golfpijpen
Bij een golfpijp, waar we onze aandacht niet richten op stromen en
spanningen, maar op electrische en magnetische velden, wordt de
karakteristieke impedantie ftiet gedefinieerd als de verhouding van een
spanning en een stroom, maar als de verhouding van de maximale
waarde van het electrische veld E tot die van het magnetische veld H
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in een dwarsdoorsnede van de golfpijp, als daarin lopende golven
optreden. Dit laatste is het geval, als de golfpijp reflectievrij is af
gesloten.
In fig. 7 zijn de meest gebruikelijke aanpasstukken aangegeven naast
de schakelingen, waarmee deze overeenkomen. Fig. 7a geeft een ronde
en een rechthoekige golfpijp aan, waarin een tussenschot is geplaatst

a Qfr ||

- (0

5

n

O
O

o

* O
■X

Fig. 7. a, b, c, d. Spleten en aanpasstukken voor golfpijpen, met de overeen
komstige schakelingen voor leidingen.
met een spleet in de richting van de electrische krachtlijnen. Deze
constructie is gelijkwaardig met een parallel geschakelde zelfinductie.
Is de spleet loodrecht op de richting van de electrische krachtlijnen
geplaatst, zoals in fig. 7b is aangegeven, dan is de constructie gelijk
waardig met een parallel geschakelde capaciteit. Een combinatie van
deze beide spleten is een venster volgens fig. 7c. De werking hiervan
komt overeen met de parallelschakeling van een zelfinductie en een
capaciteit, zodat trillingen met frequenties in de omgeving van de
resonantiefrequentie onverzwakt worden doorgelaten, doch andere
trillingen worden gedempt.
In fig. 7d is een aanpasstuk aangegeven, geplaatst in de richting
loodrecht op de electrische krachtlijnen. Het aanpasstuk is aan het
einde gesloten. De werking is dezelfde als die van het aanpasstuk
volgens fig. 2a. De lengte kan worden ingesteld met de zuiger Z.
Een aanpasstuk in de richting van de electrische krachtlijnen, zoals
in fig. 7e aangegeven, gedraagt zich als een serieschakeling van een
zelfinductie en een capaciteit in een leiding.
Een combinatie van een spleet volgens fig. 7b en een aanpasstuk
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volgens fig. 7e, zoals in fig. 7f aangegeven, gedraagt zich als een
eenvoudig laagdoorlaatfilter. Door combinaties van spleten en aanpasstukken kan men constructies verkrijgen, die werken als laag- of
hoogdoorlaatfilter, banddoorlaatfilter of bandsperfilter.
Fig. 7g geeft een voorbeeld van aanpassing met behulp van een
verschuifbaar aanpasstuk. Hiermee wordt hetzelfde resultaat ver
kregen als bij de overeenkomstige constructie van fig. 2a, indien daar
het aansluitpunt wordt gevarieerd.
o---- 'lR5ütfvHh-o
e

0

IÉ

/

i

i

3

Fig. 7. e, f, g, h, i. Spleten en aanpasstukken voor golfpijpen, met de overeen
komstige schakelingen voor leidingen.
Evenals bij leidingen aanpassing kan worden verkregen met twee
aanpasstukken op een vaste plaats, doch met instelbare lengte, zoals
in fig. 3 aangegeven, kan dit bij golfpijpen geschieden met een con
structie volgens fig. 7I1.
In fig. 7i is een golfpijp aangegeven met een schroef door de wand.
Hiermede wordt hetzelfde resultaat verkregen als met een serieschakeling van een zelfinductie en een capaciteit parallel aan een
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leiding. Door de schroef meer of minder ver in te draaien kan de
resonantiefrequentie worden ingesteld.
3. Overgangskoppelingcn voor golfpijpen
De energie kan aan een golfpijp worden overgedragen op drie ver
schillende wijzen, nl. door middel van een antenne, van een lus en van
een venster.
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Fig. 8. Verbindingen tussen een coaxiale kabel en een golfpijp door middel
van een antenne A.

.}

Fig. 9. Verbinding van een coaxiale
kabel aan een golfpijp door middel
van een koppellus.

Fig. 10. Deurknopovergang, waarmee
een goede aanpassing wordt verkregen
in een groot frequentiegebied.

Bij een antenne-koppeling steekt een staafje in de golfpijp. Aan dit
staafje wordt de energie toegevoerd als aan een zendantenne. Hier
door ontstaat in de golfpijp een electrisch en een magnetisch veld,
dat zich door de golfpijp voortplant. Aan de andere zijde kan de
energie weer met behulp van een antenne worden afgenomen. Deze
wijze van koppelen wordt vaak gebruikt, als een coaxiale kabel aan de
golfpijp moet worden aangesloten. Fig. 8a geeft een voorbeeld van de
wijze, waarop de verbinding tot stand wordt gebracht. De mantel
van de kabel is aan de golfpijp bevestigd. De ader loopt dwars door
de golfpijp heen en maakt aan de andere zijde contact met een zuiger
Zt. De afstand a tot het einde van de golfpijp kan dikwijls worden
ingesteld met behulp van een zuiger Z2. Deze beide zuigers maken
het mogelijk, zowel de coaxiale kabel als de golfpijp ieder met zijn
karakteristieke impedantie af te sluiten, zodat lopende golven optreden. *
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Fig. 8b geeft een andere constructie aan. De juiste aanpassing wordt
hier verkregen door instelling van de lengte l van de antenne en de
afstand a tot het kortgesloten einde van de golfpijp.
In fig. 9 is de coaxiale kabel met de golfpijp verbonden door een
koppellus L.
Bij de constructie volgens fig. 8 en 9 is de aanpassing slechts in
een klein frequentiegebied met voldoende benadering juist. Met een
uitstulping in de tegenover de antenne gelegen wand volgens fig. 10
is een goede aanpassing te verkrijgen in een veel groter frequentie
gebied. Men noemt deze koppeling een deurknopovergang.

04—0

[ J *

£
£
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Fig. 11. Koppeling van een coaxiale kabel met een ronde golfpijp.
We hebben hier een golfpijp met een rechthoekige doorsnede en de
trillingswijze volgens Deel 2, hfdst. III.D.6, fig. 120, op het oog
gehad. Bij een ronde golfpijp kan bv. een der koppelmethoden van
fig. 11 worden gebruikt. De antennes in fig. na en b zijn voorzien
van een schijfje, dat als topcapaciteit dienst doet (zie Deel 4b,
hfdst. III.i).

XVIII. DE DUPLEXER

In hoofdstuk XV.i is reeds opgemerkt, dat de duplexer dient om
tijdens de zendimpuls de zender met de antenne te verbinden en
tijdens de ontvangperiode de antenne met de ontvanger. Dit zal hier
iets nader worden besproken.
Ten eerste moet erop worden gewezen, dat de duplexer kan worden
weggelaten, indien gebruik wordt gemaakt van twee antennes: een
zend- en een ontvangantenne. Hieraan zijn echter meestal grote be
zwaren verbonden, waarvan vooral genoemd moeten worden: hogere
kosten, groter gewicht en meer plaatsruimte. In moderne installaties
komt dit systeem echter wegens de grote voordelen, die het biedt,
steeds meer in zwang. Aangezien de zend- en de ontvangantenne
niet gelijktijdig in gebruik zijn, is dus de mogelijkheid aanwezig,
één antenne beurtelings als zend- en als ontvangantenne te gebruiken.
Het mechanisme, dat dit omschakelen verzorgt, wordt de duplexer
genoemd (fig. i).
DUPLEXER
ZENDER

ANTENNE

i
ZENDIMPULSEN
ECHO-IMPULSEN

ONTVANGER

Fig. i. Verbinding van de duplexer met zender, ontvanger en antenne.
De voornaamste eisen, die aan de duplexer ten aanzien van het
signaaltransport gesteld moeten worden, zijn:
. .
a. tijdens de zendperiode moet de zendimpuls met zo weinig
mogelijk verliezen van de zender naar de antenne worden geleid;
de echo-impulsen met zo
b. tijdens de ontvangperiode moeten
de ontvanger worden
weinig mogelijk verliezen van de antenne naar
geleid;
kleine fractie van
c. tijdens de zendperiode mag er slechts een zeer
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het zendimpulsvermogen in de ontvanger lekken om beschadiging van
het mengkristal in de ontvanger te voorkomen.
Eis a. is niet begrepen in eis c., omdat het hier om een totaal andere
grootte-orde gaat. Wanneer bv. van een impuls met een topvermogen
van ioo kW 0,01 % in de ontvanger lekt en 99,99 % naar de antenne
geleid wordt, is in voldoende mate aan eis a. voldaan, doch niet aan
eis c., omdat 10 W het kristal nog ernstig zal beschadigen.
Wanneer men tracht de duplexer te verwezenlijken door alleen
gebruik te maken van lineaire netwerkelementen (dat zijn netwerk elementen, waarvan de eigenschappen niet afhangen van de grootte
der signalen en die dus tijdens de zend- en de ontvangperiode gelijke
eigenschappen hebben) en er van uitgaande, dat aan eis c. rigoureus
voldaan moet zijn, dan blijkt, dat men in het gunstigste geval tijdens
de zendperiode en tijdens de ontvangperiode telkens een factor 2 in
vermogen verliest, dus in totaal een factor 4 of wel 6 dB.
In bijna alle gevallen kan men een verlies van 6 dB niet toelaten.
Men moet daarom zijn toevlucht nemen tot het gebruik van nietlineaire elementen, die dus verschillend zullen reageren tijdens de
zend- en de ontvangperiode.
Daar er in zeer korte tijden (in de grootte-orde van 0,1 /xsec en
kleiner) geschakeld moet worden, komen mechanische schakelaars
practisch niet in aanmerking, wegens hun te grote traagheid en
moeilijke bediening. Zeer geschikt voor het doel zijn echter gascellen,
die door de sterke zendimpulsen worden ontstoken en dan een zeer
lage impedantie hebben en tijdens de ontvangperiode gedoofd zijn en
dan een zeer hoge impedantie hebben. Zij schakelen snel en reageren
direct op de zendimpulsen. Thans zal in principe worden nagegaan,
hoe hiermede een duplexer kan worden gemaakt, die aan boven
genoemde eisen voldoet. Voor de eenvoud zal dit worden gedaan aan
de hand van een tweedraadsgeleiderssysteem (fig. 2a).
De antenne en de ontvanger hebben ongeveer de karakteristieke
impedantie Zo van het geleidersysteem. Vanuit de zender gezien staan
tussen de punten C en D deze beide impedanties parallel (de karakte
ristieke impedantie wordt immers door de geleiders niet getransformeerd,
terwijl de hoge impedantie van de gedoofde ontvangerblokkeerbuis
(Engels: T.R. cell) tussen de punten A en B parallel over de geleiders
staat en dus practisch geen invloed uitoefent). De zendimpuls zal
zich dus in twee, ongeveer gelijke, delen naar de antenne en de ont
vanger splitsen. De hoge spanning van de zendimpuls zal echter de
gascel tussen A en B ontsteken, waardoor er dus een kortsluiting
ontstaat tussen A en B. Getransformeerd over een kwart golflengte
(zie Deel 2, hfdst. III.D.3) betekent dit een oneindig hoge impedantie,
die dus tussen de punten C en D parallel aan de karakteristieke impe
dantie van de antenneleiding staat. De zendimpuls zal nu dus in zijn
geheel naar de antenne geleid worden en de ontvanger is geblokkeerd.
Wanneer de zendimpuls ophoudt, dooft de ontvangerblokkeerbuis en
begint de ontvangperiode. De echo-impulsen moeten dan van de
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antenne naar de ontvanger worden geleid, zonder dat een deel van
hun vermogen naar de zender gaat. Men wil dus tussen C en D in de
richting naar de zender een oneindig grote impedantie zien. Indien de
impedantie van de zender (dat is dus vrijwel steeds het magnetron)
in niet-oscillerende toestand voldoende afwijkt van de karakteristieke
impedantie van het geleidersysteem, kan men de afstand a altijd zo
kiezen, dat de impedantie van de zender tot een grote waarde tussen
de punten C en D wordt opgetransformeerd (zie Deel 2, hfdst. III.D).
Aangezien deze impedantie echter niet oneindig groot wordt, zal er
dan steeds enig verlies overblijven. Verdere nadelen zijn, dat er
meestal spreiding is tussen de impedantiewaarden van verschillende
a

C

ZENDER

ANTENNE

D

B
ONTVANGERBLOKKEERBUIS

9

L
ZENOERBLOKKEERBUiS

zx

/
/i/4A

ZENDER

K

z.

r

c

/■

ANTENNE

D

ONTVANGERBLOKKEERBUIS

b
Fig. 2. 'a. Schakeling van de ontvangerblokkeerbuis. b. Schakeling
van de duplexer met ontvanger- en zenderblokkeerbuis.
27
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magnetrons, zodat de afstand a bij verwisseling van magnetron moet
WO* d ïn bij geregeld, terwijl het ook kan voorkomen, dat de magnetronimpedantie zo weinig van de karakteristieke impedantie afwijkt, dat
ook bij de gunstigste afstand a de verliezen groot zijn. Om al deze
mdelen te ondervangen kan men nu de duplexer nog uitbreiden met
een speciale zenderblokkeerbuis (Engels: A.T.R. cell) (fig. 2b).
ZENDERBLOKKEERBUIS

ZENOER

V4A

e

ANTENNE

V4X
V 2*

e

B
— 0NTVANGERBL0KKEERBUI5

ONTVANGER

Fig. 3. Duplexer, waarbij zender, ontvanger en antenne in serie zijn geschakeld.
Tuisen de punten G en H is een permanente kortsluiting. Deze is
over een halve golflengte getransformeerd tussen E en F weer een
kortsluiting en dus is er tussen C en D, weer een kwart golflengte
van E en F verwijderd, in de richting naar de zender gezien een
oneindig hoge impedantie. De echosignalen worden nu zonder ver
liezen naar de ontvanger geleid. Nu zou het echter tijdens de zendperiode verkeerd gaan, omdat ook de zendimpuls tussen E en F een
kortsluiting zou ontmoeten en daarom niet de antenne zou kunnen
bereiken. Daarom is tussen L en K nog een gascel aangebracht, die
door de zendimpuls ontstoken wordt. Deze vormt dan een kort
sluiting; zodoende wordt tussen E en F een oneindig grote impedantie
gevormd, die, aangezien hij parallel staat over de transmisselijn, deze
niet beïnvloedt.
Behalve parallelschakelingen kan men ook serieschakelingen ge
bruiken. Dit is geschetst in fig. 3. De verklaring van de werking wordt
ain de lezer zelf overgelaten. Er zijn natuurlijk ook nog combinaties
mogelijk van beide uitvoeringen.
Alvorens enkele duplexerschakelingen wat gedetailleerder te bekijken
moet eerst nog gewezen worden op enige moeilijkheden, die zich
voordoen.
Ten eerste is er het feit, dat een gasontlading geen absolute kort
sluiting vormt, doch altijd nog enige impedantie houdt. Waar in het
voorgaande dus gesproken werd over kortsluiting en — over een
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kwart golflengte getransformeerd — oneindig grote impedantie, moet
men dus eigenlijk lezen: zeer kleine, resp. zeer grote impedantie. De
schakelwerking zal dus niet zo ideaal zijn als in het voorgaande werd
beschreven en er zal dus steeds enig vermogen in ongewenste rich
tingen gaan. Aan de eerder genoemde eisen a. en b. zal echter steeds
wel in voldoende mate worden voldaan. Aan de eis c. echter niet.

Fig. 4. Ontvangerblokkeerbuis. door middel van een transformator met de
leidingen verbonden.
Deze eis houdt immers in een extreem grote ontkoppeling tussen
zender en ontvanger tijdens de zendperiode. Dat de ontkoppeling
nooit volkomen kan zijn, kan men ook als volgt inzien (de redenering
komt natuurlijk op hetzelfde neer als wat boven is gezegd): om de
ontlading tussen A en B (fig. 2a, 2b en 3) in stand te houden zal men
steeds enige spanning tussen A en B moeten hebben (m.a.w. de impe
dantie tussen A en B is niet helemaal gelijk nul). Deze brandspanning
staat over de ingang van de ontvanger en betekent dus lek naar de
ontvanger. Om deze te verminderen moet men dus zorgen de brand
spanning tussen A en B zo klein mogelijk te maken. Dit is echter
nog niet voldoende; daarom moet men ook nog impedantie-transformatie toepassen, zoals schematisch is weergegeven in fig. 4a. De
impedantie (en de brandspanning) tussen A en B wordt omlaag ge
transformeerd naar een lagere waarde tussen A' en B', waardoor de
ontvangerblokkering effectiever wordt. Men moet dus de transformatieverhouding n zo groot mogelijk kiezen. Hieraan wordt echter een
grens gesteld door de transformatorverliezen en de bandbreedte. Wat
dit laatste betreft: bij deze hoge frequenties moet men steeds van
resonerende transformatoren gebruik maken; een grotere transformatieverhouding betekent dan een grotere kringkwaliteitsfactor Q, als de
buis niet ontstoken is, dus een geringere bandbreedte tijdens de
ontvangperiode. Als dan de magnetronfrequentie iets verloopt, kan
deze naast het doorlaatgebied van de ontvangerblokkeerbuis komen te
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liggen en zullen de echosignalen de ontvanger niet
meer — of althans zeer ver
zwakt — bereiken.
De lezer zal gemakkelijk
inzien, dat de schakeling van
fig. 4b dezelfde eigenschap
pen bezit als die van fig. 4a.
Een tweede moeilijkheid
is gelegen in de schakeltijden,
die, hoewel veel korter dan
die van mechanische scha
kelaars, soms toch nog te
lang kunnen zijn. Bij het
begin van de zendimpuls bv.
is de ontvangerblokkeerbuis
gedoofd en hoewel deze zeer
snel ontsteekt (in een tijd
van de grootte-orde van een
honderdste microseconde),
kan in deze tijd toch nog het
kristal beschadigd worden.
De impuls, die op het kristal
komt, ziet er ongeveer als
volgt uit (fig. 5): A is het
begin van de zendimpuls;
B is het tijdstip, waarop de
gascel geheel ontstoken is;
C is het einde van de zend
impuls. De vermogenspiek S
(Eng.: spike) moet dus zo
kort mogelijk gehouden wor
den. Daarom wordt in de
nabijheid van een der electroden (bv. A) een hulpelectrode (de zg. „keep alive”
electrode) aangebracht, die
over een grote weerstand op
een tamelijk hoge negatieve
Fig. 5. Een zendimpuls en de
daardoor veroorzaakte spanning
aan de ontvangerblokkeerbuis
als functie van de tijd.
Fig. 6. Duplexer voor X = 10
cm en gebruik van coaxiale
leidingen.
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gelijkspanning (ongeveer 1000 V) t.o.v. electrode A wordt aangesloten,
waardoor er tussen A en de hulpelectrode een glimontlading ont
staat. In de nabijheid van A zijn dan steeds vrije electronen aan
wezig, waardoor het ontsteken bij het begin van de zendimpuls
wordt bespoedigd.
Tenslotte moet na de zendimpuls de ontvangerblokkeerbuis zo
spoedig mogelijk doven, omdat anders de eerste echo-impulsen niet
in de ontvanger doordringen. Gelukkig zijn deze eerste echo-impulsen,
?
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Fig. 7. Duplexer voor l — 3 cm en gebruik van rechthoekige golfpijpen.
die uiteraard van de dichtst bij gelegen voorwerpen komen, meestal
zeer sterk, zodat enige verzwakking hier niet zo erg is. Door het bijvoegen van bepaalde gassen en andere maatregelen kan men de dooftijd bespoedigen.
Er zullen nu enkele practische uitvoeringen besproken worden. In
fig. 6 is getekend een duplexer, bestemd voor 10 cm golflengte en
gebruik van coaxiale leidingen. Het principe komt overeen met dat,
getekend in fig. 2a, waarin de wijziging van fig. 4b is aangebracht.
De ontvanger-blokkeerbuis is van het type 721 B en is met behulp
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van de twee schijven C, waaraan ook de holle electroden A en B
bevestigd zijn, geklemd in een cilindervormige trilholte T. Dez? t ilholte is via de lussen Lj en L2 aan de leidingen naar de ontv n er
en naar de zender en de antenne gekoppeld. De grootte van deze
lussen bepaalt de transformatieverhouding n. K is de „keep-alive"
electrode; door de holle electrode A bereiken de electronen van de
ontlading tussen A en K de ruimte tussen A en B. K is via een

Fig. 9. Zenderblokkeerbuis
volgens fig. 7.

Fig. 8. Ontvangerblokkeerbuis volgens fig. 7.
Fig. 10. De houder voor de zender
blokkeerbuis volgens fig. 7.
stroombegrenzer R verbonden met een negatieve spanning t.o.v. A.
In het beschreven systeem is geen zenderblokkeerbuis aanwezig en
de afstand van de T-vertakking tot de zender moet dus zorgvuldig
worden gekozen.
In fig. 7 is een duplexer voor 3 cm golflengte en het gebruik van
rechthoekige golfpijpen getekend. Het principe is dat van fig. 3, weer
gewijzigd volgens fig. 4b. Terwille van de overzichtelijkheid is fig. 7
nog enigszins schematisch aangegeven. In de fig. 8 t/m 10 zijn enige
onderdelen meer volgens de werkelijkheid weergegeven.
O (fig. 7) is de ontvangerblokkeerbuis. Hier is de trilholte T als
onderdeel van de buis zelf uitgevoerd. De vensters V koppelen de
trilholte aan de geleiders; hun grootte bepaalt weer de transformatie
verhouding. A en B zijn de electroden en K is de „keep-alive" electrode.
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Z is de zenderblokkeerbuis. Het membraan M is flexibel om de
buis op de juiste frequentie te kunnen instellen. De kamer B is met
gas gevuld, zodat tijdens de zendimpuls achter het venster G de ont
lading optreedt. Fig. 8 is de ontvangerblokkeerbuis O (type i B 24);
fig. 9 is de zenderblokkeerbuis Z (type 1 B 35) en fig. 10 is de houder
(H in fig. 7) voor de zenderblokkeerbuis. De ontvar g *rblokkeerbuis
wordt eenvoudig tussen twee flenzen F van de golfgeleiders geklemd.

XIX. RADARANTENNES

1. De constructie van de antenne
Zoals in hoofdstuk I reeds is vermeld, worden in radarinstallaties
steeds richtantennes gebruikt, die ronddraaien. In Deel 4b is er op
gewezen, dat bij richtantennes naast de hoofdbundel gewoonlijk neven
bundels aanwezig zijn. Bij radar is het gewenst, dat de hoofdbundel

A

Fig. 1.

Fig. 1. Radarantenne. A. stilstaande golfpijp; B. stilstaand deel van de koppeling;
C. draaibaar deel van de koppeling; D. gebogen golfpijp; E. hoorn; F. reflector.
Fig. 2. Radarantenne met aan elkaar verbonden hoorn en reflector.
smal is; dan wordt een scherp beeld op het scherm verkregen. De
nevenbundels wenst men zo zwak mogelijk om te voorkomen, dat zg.
valse echo's optreden. Indien een vrij zwakke nevenbundel een dichtbij
gelegen voorwerp treft, kan hierdoor op het panoramascherm een
stip verschijnen met voldoende sterkte om duidelijk zichtbaar te zijn.
Dit voorwerp wordt dan echter afgebeeld in de richting, die overeen
komt met de hoofdbundel.
De antenne is door een coaxiale leiding of door een golfpijp A
verbonden met een koppeling, waarvan het deel B stilstaat en het
deel C kan draaien. Aan het deel C is een gebogen golfpijp D be
vestigd, die eindigt in een hoorn E. Tegenover deze hoorn bevindt
zich een parabolisch vlak F, dat met het gedeelte CDE mee draait.
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Een andere uitvoeringsvorm is in fig. 2 aangegeven; het hoornvormige
uiteinde E van de golfpijp is bevestigd aan de reflector F, die bestaat
uit twee evenwijdige vlakken en een parabolische wand. In fig. 3 is
een constructie aangegeven, waarbij de antenne wordt gevoed door
een coaxiale leiding, waaraan de antennestaafjes A zijn bevestigd.
Aan het einde van de leiding bevindt zich een schijfvormige reflector B
en aan de tegenoverliggende zijde een parabolische reflector C. Om
de buitenmantel van de coaxiale leiding is een manchet D aangebracht.
Het stralingsdiagram heeft een richting zoals door E aangegeven; de
as hiervan maakt een hoek met de as van de antenne ten gevolge van
de onsymmetrie in de antennestaafjes A. Door de manchet D te ver
schuiven kan de grootte van deze hoek worden ingesteld; hoe meer
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Fig. 3. Radarantenne, gevoed door een coaxiale
leiding. A. antennestaafjes; B. schijfvormige
reflector; C. parabolische reflector; D. verschuif
bare manchet; E. stralingsdiagram.
de manchet naar links wordt geschoven, des te groter wordt deze
hoek. Door de antenne om zijn as te draaien wordt een kegelmantel
afgetast.
Behalve de hier aangegeven constructies worden nog vele andere
toegepast. De meest gebruikelijke zijn aangegeven in Deel 4b, hfdst. V.
2. De draaibare koppeling
De draaibare koppeling tussen de delen B en C van fig. 1 vraagt
bijzondere aandacht. Het is niet gewenst, dat hierin een metallisch
contact aanwezig is, daar dit tot slijtage en dientengevolge tot storingen
aanleiding geeft. We maken voor de verbinding meestal gebruik van
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een open leiding, r/4 X lang. De impedantie hiervan is zeer klein (zie
Deel 2, hfdst. III.D.3). In fig. 4 is hiervan het principe aangeduid.
In fig. 5 is een draaibare verbinding voor een coaxiale leiding aangegeven. In de mantel bevindt zich tussen de punten A en B een
„leiding", 1/4 X lang, die aan het einde B open is, dus aan de ingang,
bij A, een kleine impedantie bezit. In de binnengeleider bevindt zich
evenzo een kwart golfleiding, die bij D open is, dus bij C een kleine
impedantie bezit. Fig. 6 geeft een schets van een practische uitvoering
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Fig. 4. Verbinding tussen een stilstaande en een
draaiende geleider zonder metallisch contact.
Fig. 5. Draaibare verbinding in een coaxiale
leiding.
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Fig. 7Fig. 6. Constructie van een verbinding volgens fig. 5.
Fig. 7. Draaibare verbinding tussen twee rechthoekige golfpijpen. A. recht
hoekige golfpijp, verbonden met de duplexer; B. stilstand; C. draaibaar gedeelte
met cirkelvormige doorsnede; D. rechthoekige golfpijp, verbonden met de
antenne; Pi en P2. staafjes voor de aanpassing der verschillende gedeelten;
E. electrische krachtlijnen.
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van deze koppeling. Bij antennes, waarvan de elevatie kan worden
gevarieerd, worden twee dergelijke koppelingen toegepast. Dit is bv.
het geval bij installaties voor het waarnemen van vliegtuigen.
Bij het gebruik van golfpijpen wordt gewoonlijk een golfpijp met
rechthoekige doorsnede gebruikt. Het draaibare gedeelte moet echter
uiteraard cilindrisch zijn. Fig. 7 geeft een schematische voorstelling
van de verbind ng. De rechthoekige golfpijp A voert'naar de duplexer;
de rechthoekige golfpijp D voert naar de antenne. De gedeelten B en C
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hebben een cirkelvormige doorsnede. De beide staafjes Px en P2 be
vorderen een juiste aanpassing der verschillende delen. Het verloop
der electrische krachtlijnen is door enkele lijnen aangeduid. Fig. 8
geeft een doorsnede van een dergelijke koppeling.
Bij de constructie van de antenne moet rekening worden gehouden
met de windbelasting en, bij installaties aan boord van schepen, met
het slingeren van het schip. Daar
om moet ook het vermogen van
de motor, die de antenne draait,
vrij groot zijn, om onder alle om
standigheden regelmatig draaien
te verzekeren. Fig. 9 geeft een
constructie van een radarantenne
met motor aan.
Fig. 9. Radarantenne met motor M.

3. De echoholte

Voor het controleren van de
werking van de installatie tijdens
het bedrijf wordt een echodoos
aangebracht. Fig. 10 geeft een
schets van dit waardevolle instru
ment. De echoholte bestaat uit
een trilholte D, waarop een kleine
antenne A met reflector R is be
vestigd. Met behulp van de zuiger
Z kan de trilholte worden afge
stemd. Het apparaat wordt op de
zelfde hoogte als de antenne op
gesteld, op een afstand van 10 tot
40 m. Ontvangt de antenne een
signaal, dan ontstaat door de koppellus Li een trilling in de doos.
De koppellus L2 en de kristaldetector K veroorzaken een uitslag
van de meter M. Na het einde
Fig. 10. Echoholte.
van de zendimpuls blijft nog enige
tijd een gedempte trilling in de
trilholte aanwezig. De echodoos werkt daarbij op zijn beurt als zender,
zodat de antenne van de installatie een signaal ontvangt, dat op het
scherm zichtbaar wordt, totdat dit signaal zo zwak is geworden, dat
het niet meer boven de ruis uit kan worden waargenomen. Heeft
men eenmaal vastgesteld, hoe lang dit duurt als de installatie goed
werkt, dan wijst een afnemen van deze tijd op een minder goede
werking van de installatie. In fig. na zijn de zendimpuls Vx en de
door de echodoos gereflecteerde spanning V2, zoals ze de ontvanger
bereiken, aangegeven. Fig. nb geeft het beeld op een afstandsscherm,

(£>_
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fig. 11c dat op een panoramascherm. Op het afstandsscherm zien we
na de zendimpuls meestal een klein knikje. Daarna behoudt het ge
reflecteerde signaal op het scherm de constante amplitude, bepaald
door de begrenzer in de ontvanger, totdat het signaal beneden de
drempelwaarde daalt en ten slotte in de ruis verdwijnt. De tijd t is
maatgevend voor de werking van de installatie. Het beeld, dat op het
-v 1

£

a/2

Fig. 11. a. spanning van de uitgaande zendimpuls
Wx en van het door de echoholte gereflecteerde
signaal V2; b. beeld op een afstandsscherm;
c. beeld op een panoramascherm.
panoramascherm verschijnt (fig. 11c), geeft tevens een beeld van het
stralingsdiagram van de antenne, met hoofdbundel en nevenbundels.
De echoholte kan als golfmeter worden gebruikt door de zuiger Z
zo in te stellen, dat de uitslag van de meter M maximaal is. Gewoonlijk
bevindt de echodoos zich op een moeilijk toegankelijke plaats, bv. in
de mast van een schip; de instelling van de zuiger geschiedt dan met
een motor. Daar de kwaliteitsfactor Q van de trilholte groot is, kan
het frequentiespectrum van het uitgezonden signaal althans globaal
worden nagegaan door de zuiger te verschuiven en zo de trilholte te
verstemmen. Telkens wordt een gedeelte van het frequentiespectrum
uitgesneden. Is de trilholte precies op de draaggolffrequentie afge
stemd, dan is de uitslag van de meter M maximaal. Bij verstemming
daalt de uitslag tot een minimum, vervolgens wordt weer een maximum
bereikt, dat kleiner is dan het eerste maximum en zo vervolgens. Hoe
groter de frequentie-afstand is, waar de meter nog een uitslag geeft,
des te beter benadert de zendimpuls de rechthoekige vorm. Een
onsymmetrie in het gemeten spectrum wijst op een onjuiste werking
van het magnetron of een onjuiste afstemming in de installatie.

XX. SERVOSYSTEMEN

In een radarinstallatie met panoramascherm is het nodig, dat de
antenne en de tijdas op het scherm bij het ronddraaien steeds dezelfde
richting hebben. Daar de antenne en de electronenstraalbuis ge
woonlijk op een vrij grote afstand van elkaar zijn opgesteld, is het
meestal niet mogelijk, de antenne en de afbuigspoelen mechanisch te
koppelen, zoals in hfdst. I, fig. 4, is aangegeven. De koppeling wordt
langs electrische weg tot stand gebracht. Met de antenne en de afbuigspoel worden electromotoren gekoppeld, welke electrisch zó ver
bonden zijn, dat synchronisme is verzekerd. Men bereikt dit doel
met een servosysteem of door toepassing van synchrone motoren.
Servosystemen worden ook gebruikt bij vliegtuig-radar, om de stand
van de elevatiemotor van de antenne naar de bedieningsruimte over
te brengen.
1. Synchrone motoren
De eenvoudigste methode om de antenne en het spoelstel even snel
te laten draaien is wel de toepassing van synchrone motoren. Zowel
de antenne als het spoelstel worden dan door een synchrone motor
aangedreven. De motoren worden op hetzelfde draaistroomnet aan
gesloten. Om met dit systeem de vereiste nauwkeurigheid te bereiken
plaatst men tussen de motor en de antenne resp. het spoelstel een
vertragende overbrenging. Bovendien kiest men voor de antenne een
veel grotere motor dan voor het spoelstel, omdat er een groter koppel
voor de antenne nodig is dan voor het spoelstel. Beide motoren worden
groter genomen dan voor het te leveren koppel nodig zou zijn.
Wanneer dit systeem in werking wordt gesteld, zullen antenne en
spoelstel even snel draaien. De hoek tussen antenne en spoelstel is
echter nog niet bepaald. Deze hoek hangt af van de manier waarop
men inschakelt. Tijdens het draaien echter blijft deze hoek nauw
keurig constant. Daar men meestal deze hoek nul graden wenst te
hebben, worden er eenvoudige middelen aangebracht om dit te be
reiken. Bv.: de stator van de motor, die het spoelstel aandrijft, kan
in zijn zitting worden rondgedraaid met behulp van een handinstelling.
Dit systeem wordt in enkele radarinstallaties toegepast. Gewoonlijk
gebruikt men inrichtingen, die wel met de naam „synchro” wor
den aangeduid. De voornaamste hiervan zijn de zg. „selsyn” en de
„magslip”.
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2. Sclsyn-systcmcn
Bij het selsyn-servosysteem worden antenne en afbuigspoelen ver
bonden met twee gelijke motoren, selsyns genaamd. De statorwikkeling
van deze selsyns bestaat uit drie spoelen, die onderling 120° verschoven
liggen langs de omtrek. De rotor is een dubbel-T-anker; de spoeldraden zijn met sleepringen verbonden (fig. 1). De statorspoelen zijn
in ster of in driehoek geschakeld (fig. 2 resp. fig. 3). Twee selsyns
worden geschakeld volgens fig. 4 of fig. 5. De rotor van A is met de
antenne, die van B met de afbuigspoelen van de kathodestraalbuis
verbonden. De rotorwikkelingen zijn aangesloten op een net met een

ï

Fig. 1. Selsyn. S. stator; R. rotor; a, b. klemmen van een der
statorwikkelingen; c, d. klemmen van de rotorwikkeling;
A. as van de statorwikkeling, waarvan a en b de klemmen zijn;
B. as van de rotorwikkeling; I. magnetische inductielijnen.
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S3

Fig. 2. Selsyn, waarbij de statorwikke
lingen in ster zijn geschakeld.

Fig. 3. Selsyn, waarbij de statorwikke
lingen in driehoek zijn geschakeld.
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spanning van bv. 115 V en een frequentie van 50 tot 2000 Hz. De
stroom door een stilstaande rotor geeft een stilstaand magnetisch
wisselveld. In ieder der statorspoelen wordt een wisselspanning ge
ïnduceerd, waarvan de grootte afhangt van de stand van de rotor ten
opzichte van de stator. Is deze relatieve stand voor beide selsyns
dezelfde, dan zijn de geïnduceerde spanningen in de overeenkomstige
statorspoelen ook dezelfde, zodat in de drie verbindingsleidingen
tussen de selsyns geen stroom vloeit. De beide rotoren staan stil.
Wordt de rotor van A (de selsynzender) over een zekere hoek ge
draaid, dan zijn de spanningen, die in de overeenkomstige stator
spoelen worden geïnduceerd, niet meer gelijk. Daardoor zal er stroom
vloeien door de statorwikkelingen van beide selsyns. De stroom door
de statorwikkelingen van B (de selsyn-ontvanger) veroorzaakt een
magnetisch wisselveld, waarvan de richting niet samenvalt met het
veld, opgewekt door de rotorstroom van B. Daardoor zal de rotor
115 \J o-°tr O

S2
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Mas

Fig. 4. Verbinding van een selsyn-zender A en een selsyn-ontvanger B,
waarbij de statorwikkelingen in driehoek zijn geschakeld.
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Fig. 5. Verbinding van een selsyn-zender A en een selsyn-ontvanger B,
waarbij de statorwikkelingen in ster zijn geschakeld.
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van B gaan draaien tot de relatieve stand voor rotor en stator voor
beide selsyns weer dezelfde is geworden. Wordt dus de rotor van A
over een hoek gedraaid, dan zal de rotor van B over dezelfde hoek
draaien. Hierbij moet op de as van A een koppel werken, even groot
als het koppel, dat de as van B moet leveren. De grootte van dit
koppel is afhankelijk van de onderlinge stand der beide assen. In fig. 6
is ter verduidelijking een mechanisch model voorgesteld van een
koppeling, die dezelfde eigenschappen bezit.
Wanneer nu as A enige tijd continu gedraaid heeft en daarna
plotseling wordt stilgehouden, zal as B door de evenwichtsstand heen
schieten. Hierdoor ontstaat een sterk remmend koppel op de rotor B,
dat de as tenslotte doet stilstaan, en daarna naar zijn evenwichtsstand
terugbrengt. Doch nu heeft de rotor een snelheid de verkeerde kant
op en schiet weer over de evenwichtsstand heen. Dit uitslingeren is
een gevolg van de traagheid van de massa van de rotor. De slingering
draairichting

motor

'"ööööööW

’OÖdÜdtiüïT

'T53T'

motor

generator

massa

3

-4-•|

Fig. 6. Mechanisch model van een koppeling volgens fig. 4 en 5.
is gedempt. Door het slingeren van de rotor van de selsyn-ontvanger
wordt op de as van de selsyn-zender een slingerend koppel uitgeoefend.
Om te voorkomen, dat de hoek tussen de antenne-as en de as van
het draaiend spoelstel te groot wordt, neemt men de volgende maat
regelen :
а. De antenne is verbonden met de selsyn-zender. De antenne eist
nl. een groot koppel; dit koppel wordt door een andere motor ge
leverd, welke de antenne met constante snelheid ronddraait. De
selsyn-ontvanger draait het spoelstel van het panoramascherm; dit
heeft weinig massa en eist slechts een gering koppel.
б. De overbrenging tussen de antenne en de selsyn-zender is ver
snellend, de overbrenging tussen de selsyn-ontvanger en het spoelstel
28
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is in dezelfde verhouding vertragend (bv. 30 maal). Hierdoor wordt
het door de selsyn-ontvanger te leveren koppel verkleind.
c. Er worden veel grotere selsyn s gebruikt dan voor het te leveren
koppel noodzakelijk zou zijn. De grootte van de selsyns is afhankelijk
van de toelaatbare fouthoek.
Door toepassing van een vertraging 1 : 30 komen er echter 30 evenwichtsstanden van het spoelstel. Wanneer immers de ontvangerselsyn 360° wordt gedraaid, staat deze weer in zijn evenwichtsstand.
De spoel draait dan maar over 120. Er worden daarom soms extra
selsyns gebruikt om deze hoekfout van n X 120 te elimineren. Deze
selsyns zijn dan met een overbrenging 1 : 1 gekoppeld met de antenne
en het spoelstel. Zij worden uitgeschakeld zodra de hoekfout kleiner
dan 12° is geworden. Ook eenvoudiger systemen zijn hiervoor ge
schikt; in de vorige paragraaf werd reeds een voorbeeld hiervan
gegeven.
3. Magslipsystemen
De magslips verschillen slechts in spoelimpedanties en grootte van
de selsyns. Het gebruik van magslips is echter geheel verschillend
van hef gebruik van selsyns. Schematisch worden magslips op de
zelfde wijze getekend als selsyns. De nomenclatuur: selsyn, magslip
en de verzamelnaam synchro is niet genormaliseerd; de namen worden
nog al door elkaar gebruikt. In dit hoofdstuk wordt een synchro,
welke geen koppel overbrengt, een magslip genoemd.
Wanneer twee magslips geschakeld worden zoals in fig. 7 is aan
gegeven, zal aan het klemmenpaar aa' een wisselspanning ontstaan.
Wanneer de assen van de rotoren der magslips gelijk gericht zijn, is
deze spanning gelijk aan de netspanning. Wanneer de rotor van de
ontvanger-magslip B gedraaid wordt, neemt de amplitudo van de
spanning af; wanneer de standen 90° verschillen, is de amplitudo nul
b' 115\/o
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Fig. 7. Schakeling van een magslip-zender A en een magslip-ontvanger B.
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geworden. Wordt nog verder ge
Spanning
Stand
Stand
draaid, dan zal de amplitudo
aan de rotor
magslip
magslip
negatief worden. Men kan ook
van de ontvanger
zender
ontvanger
zeggen, dat de amplitudo nu weer
toeneemt, doch dat de fase van de
wisselspanning i8o° is gedraaid
(fig. 8).
In een magslip-servosysteem is
de rotor van de magslipzender A
gekoppeld met de antenne, en die
/
van de magslipontvanger B met
het spoelstel van de kathodestraalbuis. Door het servomechanisme wordt de hoek tussen an
\
tenne en spoelstel zo ingesteld,
dat de spanning aan de klemmen
a,a' gelijk is aan nul. Deze stand
wordt evenwichtsstand genoemd.
Hierbij staan de rotorspoelen van
zender en ontvanger loodrecht op Fig. 8. De spanning aan de rotor van
de magslipontvanger in afhankelijkheid
elkaar. Voor kleine afwijkingen van de onderlinge stand der rotoren.
van de evenwichtsstand zal de am
plitudo van het signaal, dat de
magslipontvanger aan de klemmen a,a' afgeeft, evenredig zijn in
grootte en gelijk in teken met deze afwijking. Daar een hoekverschil
met de evenwichtsstand steeds een hoekfout betekent, noemen we dit
signaal het foutsignaal. Het blijkt, dat er twee standen zijn, die onderling
i8o°in richting verschillen, waarvoor het foutsignaal nul wordt. Nadere
beschouwing leert, dat één dezer standen tot een stabiele evenwichts
toestand, de andere tot een labiele evenwichtstoestand aanleiding geeft.
Als er verder gesproken wordt over de evenwichtsstand zal steeds de
stabiele evenwichtsstand worden bedoeld.
Het blokschema van een magslip-servosysteem is getekend in fig. 9.
De motor a drijft de antenne aan, zodat deze regelmatig ronddraait;
b is de magslipzender, c de magslipontvanger; d is een gelijkstroommotor, waarvan het koppel geregeld wordt door de versterker e. De
versterker e levert een gelijkstroom, welke in grootte evenredig is met de
amplitudo van het foutsignaal, en die het overeenkomstig teken hei. ft.
Voor het ronddraaien van het spoelstel met bv. 10 omw./min is
een bepaald constant koppel nodig, dus moet ook de versterker e
een bepaalde constante stroom leveren. Er is dus een bepaald constant
ingangssignaal nodig; het foutsignaal moet dus een constante, eindige
waarde hebben, en dus ook de hoekfout tussen zender-magslip en
ontvanger-magslip. Wordt het foutsignaal te groot, dan zal het koppel
van de motor d zo sterk toenemen, dat het spoelstel sneller gaat
draaien; daardoor wordt de hoekfout weer kleiner. Wanneer het fout
signaal te klein is, zal het koppel, dat nodig is om het spoelstel te
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laten draaien met io omw./min, niet worden bereikt. Het spoelstel
gaat langzamer draaien en het foutsignaal neemt daardoor weer toe.
Er blijft echter steeds een zekere hoekfout. Deze kan klein gemaakt
worden door het foutsignaal eerst p maal te versterken in ex. Het
„noodzakelijke'' foutsignaal is dan p maal zo klein. De noodzakelijke
hoekfout hangt af van het koppel, dat aan het spoelstel moet worden
r<
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Fig. 9. Blokschema van een magslip-servosysteem.
toegevoerd. De grootte van dit koppel is weer afhankelijk van de
draaisnelheid. Deze hoekfout is dus ook afhankelijk van de draai
snelheid. Zolang de draaisnelheid constant blijft, zal dus de nood
zakelijke hoekfout constant zijn. Wanneer echter geëist wordt, dat bij
verschillende draaisnelheden slechts kleine hoekfouten mogen optreden,
moet dus p groot worden gekozen.
De motor d is een gelijkstroommotor, welke een constante ankerstroom krijgt toegevoerd. De veldwikkeling wordt bekrachtigd door de
versterker e. Deze versterker, ook wel velodyne-versterker genoemd,
bevat:
ie. een wisselspanningsversterker ex,
2e. een fase-gevoelige detector e2,
3e. een gelijkstroombalansversterker e3.
Het doel van de wisselspanningsversterker is reeds uiteengezet.
De fase-gevoelige detector zet de wisselspanning om in een gelijk
spanning, die evenredig is met de amplitudo van de wisselspanning
en die hetzelfde teken heeft als deze. De fase van deze wisselspanning
wordt daartoe gemeten ten opzichte van de netspanning. De gelijkstroomversterker zet de gelijkspanning om in een gelijkstroom. Deze
gelijkstroom voedt de veldwikkeling van de gelijkstroommotor d. Het
volledige schema is gegeven in fig. 10.
V! is de voorversterkbuis. De versterking kan worden geregeld
met Px. In de anodeketen is een balanstransformator opgenomen.

b.XX.3 437

rrdt door

worden aangesloten op het net, dat ook de magslipzender voTdTüe
anoden worden in fase gevoed, de roosters in tegenfase. De triode
die in de positieve helft van de anodespanning de hoogste rooster
spanning heeft, zal de grootste anodestroom voeren. Het punt n of n'
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Fig. io. Schema van de versterker e volgens fig. 9.
wordt dan het meest negatief ten opzichte van aarde. In de anodeketens van de buizen V3 en V3' zijn de twee veldwikkelingen van de
gelijkstroommotor opgenomen (splitfieldmotor). Deze veldwikkelingen
zijn zo aangebracht, dat zij eikaars werking opheffen als de anodestromen van de buizen V3 en V3' even groot zijn. Aan de roosters
van deze buizen worden de spanningen n en n' toegevoerd, via een
afvlakfilter. Daardoor is er practisch geen 50 Hz-component meer in
de roosterspanning aanwezig. De potentiometer P3 kan zo worden
ingesteld, dat bij kortgesloten ingang door de buizen V3 en V3' even
veel stroom vloeit (balansinstelling). Met de potentiometer P4 kan de
stroom der beide buizen worden geregeld. Wanneer de fase van a'
positief is als de anodes positief worden, zal bv. de roosterspanning
van de buis V2 positief zijn. Hierdoor wordt het punt n sterk negatief.
V3 voert dan minder stroom dan V3'. Wanneer de fase van a' negatief
is, zal V3' minder stroom voeren dan V3. Het veld, dat in de gelijk
stroommotor ontstaat, is evenredig met het verschil van de stromen
door de buizen V3 en V3\ Het veld wordt daardoor evenredig met de
amplitudo van het ingangssignaal en heeft een overeenkomstig teken.
Wanneer nu het spoelstel een grote hoekfout heeft, zal het koppel,
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dat door de gelijkstroommotor wordt geleverd, zeer groot zijn. Het
spoelstel krijgt een grote versnelling; het koppel neemt af naarmate
het spoelstel zijn evenwichtsstand nadert. De versnelling is echter
pas nul geworden als het spoelstel de evenwichtsstand bereikt. De
snelheid is dan echter niet nul en het spoelstel schiet door de even
wichtsstand heen. Evenals bij het selsyn-servosysteem ontstaat een
gedempte oscillatie om de evenwichtsstand. Om deze ongewenste slin
geringen tegen te gaan, wordt op de as van de gelijkstroommotor
veelal een tachometergenerator gekoppeld. Deze generator T is een
gelijkstroomgenerator met een constant veld. De gelijkspanning aan
de borstels is daarom evenredig met het toerental. De veranderingen
in deze spanning worden via grote condensatoren symmetrisch ten
opzichte van aarde toegevoerd aan de roosters van V2 en V2'. Met
de potentioineter P2 kan de grootte van de tachometerspanning worden
geregeld. Berekening leert, dat het mogelijk is, op deze manier de on
gewenste slingeringen te voorkomen.
Wanneer we de magslip- en selsyn-systemen vergelijken, zien we
de volgende verschillen:
ie. Er kunnen zonder bezwaar meerdere magslipontvangers op één
zender worden aangesloten. Bij selsyns kon dit niet zonder speciale
voorzorgen.
2e. Bij een selsynsysteem wordt een koppel overgebracht. Er heeft
geen versterking van het koppel plaats. Bij een magslipsysteem wordt
geen koppel overgebracht. Het koppel, dat aan de ontvangkant wordt
geleverd, kan willekeurig groot zijn, zonder dat de zendkant hierdoor
wordt belast.
3e. Bij het selsynsysteem is de onderlinge rotorstand evenwijdig
bij evenwicht; bij het magslipsysteem loodrecht.
4e. Selsyns zijn met een vertraging op de antenne-as en op de as
van het spoelstel gekoppeld. Hierdoor kunnen constante hoekfouten
ontstaan. De magslips zijn zonder vertraging op de assen gekoppeld.
5e. Een selsynsysteem is eenvoudiger dan een magslipsysteem.
4. Gelijkstroom-servosysteem met ankerstroom-sturing
Bij het magslipsysteem, zoals dit in de voorgaande paragraaf werd
besproken, werd gebruik gemaakt van een „splitfield"-gelijkstroom
motor. De veldstroom werd geleverd door de velodyne-versterker;
de ankerstroom was constant. Het koppel, dat een gelijkstroom levert,
is evenredig met de veldstroom en met de ankerstroom. Men kan dus
ook de ankerstroom door de velodyne-versterker laten leveren, en de
veldstroom constant houden.
In de ankerwikkeling wordt, zodra de motor draait, een tegene.m.k. opgewekt. Wanneer de ankerstroom constant moet blijven,
wordt uitgegaan van een spanningsbron met een grote inwendige
weerstand. Veelal neemt men een spanningsbron, waarmede een
weerstand in serie is geplaatst. Daar de ankerstroom groot is, kan dit
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leiden tot een zeer slecht rendement. Wanneer dit slechte rendement
een bezwaar gaat worden, past men vaak ankerstroom-sturing toe.
Aangezien de mechanische energie, die het anker levert, in de vorm
van electrische energie aan de ankerwikkeling moet worden toegevoerd,
moet de eindtrap van de velodyne-versterker dan een groot vermogen
kunnen leveren. Als eindversterkers worden toegepast:
а. Thyratrons (dit zijn trioden met gasvulling). Een thyratron kan
de ankerstroom leveren. Thyratronschakelingen kunnen aan de motoras
ook een zeer plotselinge verdraaiing geven.
б. Ward—Leonard-schakelingen (zie Deel i, hfdst. XII). Een met
constant toerental aangedreven gelijkstroomgenerator levert een ankerspanning, welke evenredig is met de veldstroom. Deze schakeling kan
als vermogenversterker worden gebruikt.
c. Amplidyne. De amplidyne is een speciale generator, welke op
overeenkomstige wijze wordt gebruikt als de Ward—Leonard-generator.
De vermogenversterking kan 20 000 maal bedragen.
5. Wisselstroom-servomotoren
Wanneer we door twee spoelparen, welke onderling loodrecht staan,
wisselstromen sturen, die go° in fase verschillen, zal er een draaiveld
ontstaan (fig. 11). Dus H is constant en draait met een hoeksnelheid co
rond (co = synchrone snelheid). Wanneer we een kooianker (fig. 12)
zetten in een dergelijke tweefase-stator, dan zal dit anker trachten de
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Fig. 11. Twee onderling loodrecht
geplaatste spoelparen, waardoor wissel
stromen vloeien met een faseverschil
van 90°, geven een draaiveld.

Fig. 12. Kooianker.

veldrotatie te volgen (zie Deel 1, hfdst. XII). Hoe groter het koppel is,
dat het anker moet leveren, hoe meer het anker bij het synchrone
toerental achter blijft. Wanneer nu de stroom Iv door één spoelpaar
constant gelijk I0 gehouden wordt en de stroom I* door het andere
spoelpaar van o tot I0 wordt opgevoerd, blijkt, dat bij een laag toerental
het koppel, dat de motor levert, in grootte en teken evenredig is met
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deze stroom Ix. De veldsterkte H roteert steeds met een hoeksnelheid co, doch de amplitudo is niet constant als Ix ={= Iy (fig. 13).
Deze motor kan de splitfieldmotor vervangen. Het vermogen, dat
deze motoren kunnen leveren, is vrij gering (ca 5 tot 50 W); daarom
worden deze motoren hoofdzakelijk gebruikt voor de aandrijving van
de afbuigspelen. De weerstand in het kooianker wordt groot gekozen.
De motor wordt door het foutsignaal gestuurd. Dit foutsignaal wordt
eerst versterkt en daarna aan een eindversterker toegevoerd. De ver
sterker bevat dus geen fasedetector en geen balansschakelingen.
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Fig. 14 geeft een schakeling in blokschema. Meestal wordt ook hier
een tachometer-generator toegepast.
6. Beeldstabilisatie
Bij gebruik van de beschreven servosystemen zullen op een schip
de echo’s, welke recht vooruit worden gezien, steeds op dezelfde
plaats op de indicatorbuis verschijnen. Wanneer het schip 30° van
koers verandert, zal het nieuwe beeld op de indicatorbuis 30° de
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Fig. 15. Differentiaal-synchro voor de stabilisatie
van het beeld.
andere kant op draaien. Bij snelle wendingen van het schip ontstaat
een zeer vaag beeld. Door gebruik te maken van het gyrokompas,
dat op nagenoeg elk groot schip aanwezig is, kan het beeld op de
indicator worden gestabiliseerd. Men gebruikt hiervoor „differen
tiaal”-selsyns resp. -magslips. Een differentiaal-synchro heeft een driefasige wikkeling op stator en rotor. Fig. 15 geeft een schema van een
differentiaal-synchro in driehoekschakeling. Deze wordt tussen de
ontvanger- en de zender-synchro geplaatst. Het veld, door de statorwikkeling opgewekt, is gelijk aan het veld in de zender; de stromen,
die door de draden naar de ontvanger gaan, worden opgewekt door
dit statorveld. De stand van dit statorveld ten opzichte van de rotor
kan worden veranderd door de rotor te draaien. Wanneer de antenne
stilstaat en de differentiaal wordt gedraaid, zal het spoelstel evenveel
draaien. Men verbindt de differentiaal met het gyrokompas. Als het
schip over een hoek x draait, zou het beeld over een hoek —x draaien;
het gyrokompas draait nu echter de differentiaal over een hoek —x.
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Het beeld blijft nu dus op de buis stil staan. Op de antenne-as is een
contact aangebracht, dat even gesloten wordt als de antenne recht
vooruit is gericht. Dit contact is in een schakeling opgenomen, die
aan de kathode van de electronenstraalbuis gedurende één slag van de
tijdbasis een sterk negatief signaal toevoert. Op het panoramascherm
verschijnt daardoor een „koersflits”. Deze geeft op de indicator de
richting aan, waarin het schip vaart, ten minste indien een differentiaal-synchro wordt gebruikt. Is dit niet het geval, dan geeft de koers
flits de richting van de kiel aan.
Om de indicatorbuis is een peilschaal aangebracht, in 360° verdeeld.
Met behulp van een haarlijn kan de peiling van een echo worden
bepaald.
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57
62
(beeld-)
„
versterker
185
image dissector
56
impedantiekarakteristiek
93
290
impuls (calibratie-)
22
„
(egalisatie-)
201
impulses (gate -)
impulsgenerator
174/ 235
152
„
(hoogspannings-)
„
(lijnonderdrukkings-)
23
„
(lijnsynchronisatie-)
9
281, 401
„
(opwekken van -)
262
„
(synchronisatie-)
201
„
(venster-)
„ vormig gemoduleerde
signalen
345
tt

436
115

352

445
indicator panoramascherm
„
(radar-)
injectie (kathode-)
integratieschakeling
integrator
(Miller-)
//
intensiteitsmodulatie
intercarrier sound
interlacing
instelling magnetron
ionenval
ionenvlek
iris

122

272

198
74
7
383
70
70
1

K
kabel
„ (coaxiale -)
kanaal (beeld-)
„ kiezer
kanon (electronen-)
karakteristiek (amplitude-)
„
(sprong-)
karakteristieke impedantie
kathodebasisschakeling
kathode-injectie
// straalbuis
,,
(virtuele -)
keep above
Kennelly
klystron
(reflectie-)
//
koersflits
kooianker
koppeling (overgangs-)
kristaldiode
„
(germanium-)
„
(meng-)
kunstkabel

//

(laden van -)

kunstsignalen

93/ 386
410

27

159

46

112

ii5
93

360

118
66
44
420

195
354
353
442

439
4i3

282

365
354
391

395

186

L
laagdoorlaatfilter
laden van kunstkabel
lange leidingen
leidingen
lens (convergerende -)
„ (correctie-)
„ (divergerende -)
„ (electrische -)
lij nafbuiging
lijnenraster
lijnonderdrukkingsimpuls
lijnverspringing
luminescentie

M

200

306, 33I
Il8
239

365
395
386
386, 408
44
172
44
43

134
3

9/ 23
7

67

magnetische afbuiging
53/
centrering
//
focussering
//
magnetron
(cilindrisch -)
//
(electronenbanen in -)
//
(instelling van -)
//
met ringstreppen
//
(„rising sun" -)
//
vlak
//
volgens Habann
//
volgens Huil
tt
magslipontvanger
„ -servosysteem
„ zender
Maxwell
menger
(coaxiale -)
//
(signaal-)
//
„
(trilholte-)
mengkristal
mengtrap
97/
metal backing
m.f.-signaal
„ -versterking
99/
„ -versterking voor beeldkanaal
Miller-effect
,, -integratie
„ -step
„ -transitron
modulatie (intensiteits-)
(negatieve -)
//
(positieve
-)
//
Vh
modulatoren
386,
(harde -)
//
„
(zachte -)
modulatorschakelingen
monitor
mono-stabiele multivibrator 251,
oscillator
//
mozaïk
multivibrator
244/
Abraham en Bloch
//
als frequentiedeler
//
(a-stabiele -)
//
(bi-stabiele -)
//
Eccles en Jordan
//
met penthode
//
(mono-stabiele -)
//

3i3
49
47
372
373

373
383
381
381

373
372
372
432

435

432

194
354
355
356
356
354
354
69

352
362
160
273
272
274
278

198
11
11

386
400

386
407
20

301
284

59
301
251
263

245
259
259

263

251/ 301

//

(terugschakelen v. -) 301
N

negatieve modulatie
netwerk (correctie-)
Nipkow

11

147
1

446

Nipkow (schijf van -)
niveaudiode
nulcomponent

55
112, 165
10

O

onderdrukkingsperiode
10
signaal
10, 81
»»
ontvanger
25
(beeld-)
tt
27
(blokkeerbuis-)
416
tt
(geluids-)
tt
27
(projectie-)
30
tt
(radar-)
250
tt
ontvangst (één-zijband-)
43
(gerichte -)
tt
95
oog
1
ooglens
2
optica (electronen-)
43
opwekken van impulsen
281
oranjefilter
314
orthicon
60, 63
oscillator
97
(a-stabiele -)
284
,,
„
frequentie
352
(Hardey-)
292
,,
met zelfonderbreking
284
tt
(mono-stabiele -)
284
tt
„
voor radarontvanger
352
overgangskoppeling
413
209
„ verschijnselen
P
panoramascherm
196,
„
(uitgeschoven -)
parabolische reflector
penthode (detectie-)
periode (onderdrukkings-)
phase-splitter
phosphorescentie
piekerschakeling

265
318

425
106
10
308
67
281
194
392
198
66, 171
30

pip

--sectie

plan position frequency
projectiebuizen
,,
ontvangers
„
van het televisiebeeld
projector (televisie-)
puls repetition frequency

171
171
198

R
radar
„ antenne
,, detector
„ indicator
„ ontvanger
„ zender

193
424
365
306, 331
250
250

rasterafbuiging
„ deflectie
„ onderdrukkingsimpuls
„ synchronisatie-impuls
„ (gepaard -)
R C-koppeling
reactantiebuis
reflectiebuis
,, coëfficiënt
>> factor
„ klystron
van golven
tt
reflector
(parabolische -)
tt
VF
relaxatietijd
„rising sun” magnetron
roosterbasisschakeling
roterende vonkbrug
ruis
343,
ruisfactor
ruisgetal
343,
ruisspanning

144
26
23
23

15
235
131
352
93
387

353
23
424

425
211
381
360
393

361
344
360
343

S
scanning
schakelaars voor kunstkabel
schakeling (anodebasis-)
(calibratie-)
„
(differentiator-)
tt
(frequentiedeel-)
,,
(integrator-)
tt
(kathodebasis-)
,,
(modulatie-)
tt
(roosterbasis-)
„
(Ward Leonard-)
tt
scheidingsdiode
scherm (fluorescentie-)
Schmidt
schijf van Nipkow
selsyn-ontvanger
„
-zender
sensitivity time control
series peaking
servomotor
servosysteem (gelijkstroom-)
(magslip-)
tt
„
(wisselstroom-)
sferische aberratie
shunt-peaking
signaalmenger
„ onderdrukking
spaardiode
spanningsvermenigvuldiging
spike
splitfieldmotor
sprong (karakteristiek-)
sputterweerstand
square wave

3
393
300
290
239

176

239

360
407

360
439

398
49
172
55
432
434
223
114
439

438

435
430
172
114

356
10
138
154
420
437
ii5
158
325

}

447

5
■*

*
t
*
'

1

n

startimpuls
steil front
stijgtijd
swept gain
superheterodyneprincipe
symmetrische afbuiging
synchro (differentiaal-)
„
motor
synchronisatie-impuls
-inrichting
//

*

i

c

1

I

223

342
308

441
430
262
201

T
T.R.- cell
tegenkoppeling

//

!

244/ 33i
281
116

416
86

in zaagtand-

generator
televisie-ontvangst
„ projector
„ signaal
„ zender
terugschakeling van multivibrator
terugslag hoogspanningsgenerator
theorie van Hallén
Thomson
thyratron
tijdas (draaiende -)
8, 117,
tijdbasis
van camera
//
vliegwiel
//
tijdritsel

323
151
171

179
174
301
149
9i
3i
439
313
166
184
133
281

U
uitgeschoven panorama
ultrasone golven
I

318
193

V
veldsterkte van zendantenne
velodyneversterker
vensterimpulsen
verblinding

23
436
301

64

vermenigvuldiging (electronen-)
verschoven afstemming
versterker (h.f.-)
(iconoscoop-)
//
(m.f.-)
ft
(velodyne-)
99
\T
vlekdiameter
videogedeelte
„ signaal
„ versterker
107/
virtuele kathode
vlakmagnetron
vliegwieltijdbasis
type
rtm
voeding
147/
„
(anode-)
„
gloeidraden
„
(schermrooster-)
vonkbrug (roterende -)
voorstoep

56
76

159
185
362
436

49
7i
8
165
44
373
133
166
158
147
147
147
393
10

w
Ward Leonard-schakeling
Wehnelt-cilinder
Wehnelt-injectie
wisselstroom-servomotor

439
48
138
439

Z
265,
zaagtandgenerator
aan electronen//
straalbuis
zaagtandgenerator in anodebasisschakeling
zachte modulatie
zender
// blokkeerbuis
„ (radar-)
zuiganode
zwevingsontvangst
zwiep
Zworykin

301
307
268
386
20

417
200

48

74
204
57

Fig. a.V.ioo. SCHEMA VAN EEN TELEVISIE-ONTVANGER.
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Spoelen
afvlaksmoorspoel
S2
ontkoppelsmoorspoel
ontkoppelsmoorspoel
S3
lijndeflectiespoel
s4
rasterdeflectiespoel
s5
focusseerspoel
So
S7—S8 eerste m.f.-bandfilter, geluid
S0—S10 tweede m.f.-bandfilter, geluid
voedingssmoorspoel
Sn
S12—Si3 luidsprekertransformator
~
luidspreker
SM
S25—S2C antennespoel
S27—S28 h.f.-bandfilter
S09—S30 oscillatorspoel
S31
ie m.f.-kringspoel, beeld
S44
2e m.f.-kringspoel, „
3e m.f.-kringspoel, „
4e m.f.-kringspoel, ,,
S50
5e m.f.-kringspoel, „
Sf>2
correctiespoel
correctiespoel
S53
S54—S55 discriminator-transformator
S50
lijnoscillatorspoel
S58-09-60-C1-02-03 lijnuitgangstransformator
S04—Sc,4a lijnamplituderegelspoel
So?—S68 rasteruitgangstransformator
Si

1::

Buizen
Bi
Bo
B3
b4
B5
B0
B7

B8
B0
Bio
Bn
Bjo
Bn
B14
Bi5
Blc
B17
B,8
B]9
Bo0
B01
B,o
B03

Ca
C7
C8
C9
C10

Cu
Ci 3

C14
Cl5

C18
C17
Cl®
C19
CoQ

C2X
C22
C03

c24

C26
C20
C07

Co8
C09
C30
C31
C30
C33

Cal
C35

C3o
PY 82
PY 82
MW 22—16
EF 80
EF 80
EQ 80
EL 42
EF 80
EF 80
EF80
EF 80
EF 80
EF 80
EB 91
EF 80
PL 83
ECL 80
EB 91
ECL 80
PL 81
EY 51
PY80
ECL 80

Condensatoren
Ci 50 /xF
Co 50 /xF
C3 50 f*F
C4 50 /xF
C6 50 (xF

C37

C38
C39
C40
Cl 2
C.13

C44
C55
C50
C57
C58
C59

Coo
Cci
C02
C03
C04

c
c

C05

Coo

C07
C7 o
C7I
C72
C73
C74
C,g

C76
C77

50
50
50
50
50
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
10 000
1500
1500
1500
27
27
1500
1500
1500
100
27
27
1500
5600
47 000
1500
10 000
50
4700
390
390
390
10
10
100
820
820
820
820
820
100

fxF
fx F
^F
/iF
/<F
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF

! variabele
condensator
4/7 PF
1—5 PF
1—5 pF

1 5
i—5
i—5
82
47
820
820

PF
PF
PF
pF
PF
pF
pF

100 pF

C78
C7g
C91
C90

C93
C94
Cgc
C97
Cg8
C99
C100
Cjoi

C102
C103
Clui
C]05
C100

Ci°7
C108

Cjio

c 11

'-'112
C113
C114
Ci 16
C117

Cns
Cl22
C103

22
820
1500
1500
1500
22
1500
1500
100
1500
1500
22
1500
100
1500
150a
100
1500
1500
22
1500
100
1500
1500
22
56 000
10
100
470 000

pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF

C125

390 pF

C127

10 000 pF

Cj29

C, 30
C131
C132
C133
C134
C135
Cj30
C137
, Cj38
C139
Cj4o

Cui

c 142
c 143
Ci44
c 145

Cl 40
C147

Cm8
Ci49
C150
Ciöl
Cl 52
C153
C154
C155

Ciso

c 157

470
220
1000
1000
5600
47 000
470 000
10 000
68 000
220
1800
150
2700
25
1500
1800
470 000
25'
25
10 000
470
10 000
4700
100
3300
100 000
56 000
56 000
6800

pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
nF
pF
pF
pF
iuF
11F
pF
pF
pF
pF
/xF
pF
pF
pF
pF
pF

Ci 58
C15O

18 000 pF

*81

56 coo pF

*82
*83

Weerstanden
*1
*2

40
40

*3

1000

*4

3300
22 000
3300
3300
2200
120

*5
*6
*7

R
*10

Rn
*12
*13

NTR
500
3500

*14

1

*15

150
1000
1000

*10
*17

n
n
n
Q
Ü

n
n
n
n
n
Q.
mh

n

*84
*85
*80
*87
*88
*94
*95
*90
*07
*99
*100

* 101
*102
*103
*105

n
n

* 106
* 107

*18

150

n

*19

1000

n

* 109

*20

1000

n

*110

*21

680 n
1 Mn
3900 n

*111

*22
*23
*24
*25
*26 l
*27 '
*28
*29
*40
*41
*42
*43
*44
*46
*47
*48
*00
*61
*62
*03
*04
*05

27 000
18 000

2 Mn

i,8 Mn
330 n
1000
470
1000
3300
3300
10 000
22 000
1000
1000
1800
470
2200
56 000

47

*06

2200

*03

1000

*69

1000

*70

Rn
^72

4700
150
150

*73

IOOO

*74

'*'76
*77
*78

*'80

n
n

150

6800
470
A7
56 000
2200
50 000

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

R 108

*112
*113

* 114
* 115
*110
*117

R 118
*119

*

120
*121
*122
*123
*124

*

125
*120
*127
*128
*129

* 130
* 131
*132

* 133
* 134
*135

* 130
* 137
*138

*

139
*140

R 141
* 142
* 143
R 144
*145

* 140
* 147

1800
1000
330 000
150
3900
1000
10 000
2700
50 000
47 000
8200
820
3900
470 000
680
3900

n
Q
33
Q
£2
n
Q
n
Q
Q
n
Q
n
Q
Ü
o

33

n

150

n

150 000
n
4700
n
1 Mn
22 000
n
18 000
n
1 Mn
5600
n
5600
n
150000
n
150000
n
82 000
n
22 000
n
100
n
15 000
n
8200
n
1200
n
47 000
n
47 000
n
18 000
n
20 000
n
22 000
n
680 000
n
27 000
n
560 000
n
10 000
n
2200
n
47 000
n
5600
n
1 Mn
220 000
n
33 000
n
8200
n
330 000
n
500 000
n
68 000
n
820
n
22 000
n
470 000
n
1 Mn
470 000
n
18 000
n

i Mn

