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VOORBERICHT BIJ DE EERSTE DRUK
Ten gevolge van de tijdsomstandigheden ben ik geruime tijd ernstig
belemmerd geweest in de afwerking van dit tweede deel van het „Leerboek
der Radiotechniek", waardoor dit deel ook later verschijnt dan in de bedoeling
heeft gelegen.
In dit deel heb ik de belangrijkste onderwerpen betreffende de Radioontvangtechniek behandeld, zoals op de examens voor Radiotechnicus ge
vraagd kan worden.
Daar, waar ik meende dat moeilijkheden met de studie zouden kunnen
ontstaan, heb ik weer zoveel wiskunde behandeld, als ik nodig achtte om de
beschreven stof goed te kunnen verwerken, terwijl tevens steeds voorbeelden
gegeven zijn om het behandelde te verduidelijken. Zoals ik reeds in het voor
bericht van deel I heb opgemerkt, is het maken van een technische studie
practisch onmogelijk zonder een wiskundige ondergrond. Om de studie echter
zoveel mogelijk te vergemakkelijken, heb ik de afleidingen van de verschillende
formules zeer uitgebreid gegeven.
Ik merk hier nog op, dat we de toepassing van de wiskundekennis slechts
als een hulpmiddel moeten beschouwen, dat nodig is om tot een bepaald
doel te geraken. Het is bij de studie vooral van belang, dat bij elke berekening
of afleiding goed wordt overzien, welke technische gegevens gevonden zijn en
welke conclusies daaruit zijn te trekken. Op deze wijze studerende, kan men
zich een veel dieper inzicht in het wezen van het bestudeerde verschaffen,
waardoor elk gedeelte van de stof een eigen karakter krijgt en de studie steeds
de belangstelling blijft opwekken. Bij de samenstelling van dit boek heb ik
mij zoveel mogelijk door deze gedachte laten leiden en heb aan de gevonden
uitdrukkingen steeds beschouwingen geknoopt, ter verduidelijking van het
inzicht. Ter eigen controle van studerenden heb ik aan het eind van vele
hoofdstukken examenvraagstukken opgenomen.
In de nog volgende delen van dit Leerboek hoop ik de zend- en meet
techniek te behandelen.
Aan allen, die mij bij het samenstellen van dit tweede deel van dienst zijn
geweest, breng ik hierbij mijn hartelijke dank. In het bijzonder ben ik de
N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven zeer verplicht voor de vele
gegevens die ik van haar mocht ontvangen, voor de toestemming om vele
tekeningen en schema’s te publiceren, alsmede voor de toestemming om het
in blz. 58—85 (eerste druk) behandelde gedeelte te bewerken naar gegevens
uit Philips' Monatsheft für Apparaten-fabrikanten.
Verder breng ik hierbij mijn oprechte dank aan den heer ing. H. van Santen,
wien geen moeite te veel is geweest om de in dit werk voorkomende tekeningen
op keurige wijze te verzorgen, en die mij behulpzaam was met het doorlezen
van de drukproeven en mij met veel waardevolle aanwijzingen van dienst was.
Rest mij nog dank te brengen aan de N.V. Uitgevers-Maatschappij AL E.
Kluwer, die weer voor een keurige uitvoering van het geheel heeft zorg ge
dragen en die aan al mijn wensen met de grootste welwillendheid heeft voldaan.
De vele prettige brieven en de aangename critiek, die ik bij het verschijnen
van het eerste deel mocht ontvangen, doen mij de wens uitspreken, dat dit
tweede deel een even prettige ontvangst moge hebben, en ik houd mij wederom
voor opbouwende critiek aanbevolen.
H. RENS
Hilversum, Mei 1941.

VOORBERICHT BIJ DE DERDE DRUK.
Deze derde druk van deel II van het Leerboek der Radiotechniek is weder
om geheel herzien. De volgorde van verschillende hoofdstukken is gewijzigd,
zodat het geheel gemakkelijker bestudeerd kan worden. Vele hoofdstukken zijn
aanmerkelijk uitgebreid en gewijzigd. Het boek is geheel van nieuwe figuren
voorzien.
Ik merk hierbij op, dat het totale leerboek zal bestaan uit vier delen, in welke
delen de stof als volgt is verdeeld:
Deel I. Algemene grondslagen. (4e druk.)
Deel II. Radio-ontvangtechniek. (3e druk.)
Deel III. Radio-zendtechniek.
Deel IV. Radio-meettechniek en Meetapparatuur.
Ik breng hierbij gaarne mijn dank aan de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken
te Eindhoven voor haar welwillende medewerking en voor de vele gegevens
die ik van haar mocht ontvangen.
Tevens breng ik gaarne mijn hartelijke dank aan allen die mij bij de
samenstelling van deze derde uitgave van dienst zijn geweest.
Tenslotte zeg ik de N.V. Uitgevers-Maatschappij /E. E. Kluwer hartelijk
dank voor de prettige samenwerking, alsmede voor de ondanks de moeilijke
tijdsomstandigheden keurige uitvoering van dit werk.
Gaarne spreek ik hierbij de hoop uit, dat deze druk zich in eenzelfde belang
stelling bij het onderwijs mag verheugen als zijn voorganger en houd mij
wederom gaarne voor opbouwende critiek aanbevolen.

Hilversum, Mei 1947
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ELECTRO-MAGNETISCHE STRALINGEN.
GOLFBEWEGING.
Het is tegenwoordig een volkomen logisch iets, dat men slechts aan de
knop van een ontvanger behoeft te draaien, om een gewenst, al of niet ver
verwijderd, zendstation te kunnen waarnemen. Op welke wijze de verbinding
tot stand komt, daarin verdiept men zich meestal niet; het wordt aanvaard
als iets vanzelfsprekends.
In dit eerste hoofdstuk willen we eens nagaan, hoe verondersteld wordt,
dat signalen van een op een willekeurige afstand van de ontvanger gelegen
Zendstation kunnen worden waargenomen en op welke wijze verondersteld
wordt, dat deze signalen worden overgebracht. In principe kunnen we dit
probleem vergelijken met de voortplanting van lichttrillingen.
Het zonlicht bv. bereikt de aarde door een ruimte, welke voor het grootste
deel volkomen ledig verondersteld wordt. Daar het onlogisch aandoet, dat deze
lichttrillingen de aarde bereiken, zonder dat er een tussenstof aanwezig is,
werd vroeger aangenomen, dat de ruimte, waarin deze trillingen zich moeten
voortplanten, met een denkbeeldige stof gevuld is. Deze stof noemde men aether.
Men is thans echter van deze veronderstelling afgestapt en neemt aan, dat
de eigenschappen, welke vroeger aan de aether werden toegekend, eigen
schappen van het luchtledige zelf zijn. De naam aether is echter aan de
verschillende benamingen blijven kleven.
De manier, waarop het zonlicht de aarde bereikt, noemt men straling. Zoals
duidelijk zal zijn, is de straling een afstandswerking. We hebben in het eerste
deel van dit boek reeds kennis gemaakt met verschillende afstandswerkingen.
We denken hier aan de invloed, die twee magneetpolen op elkander uit
oefenen de aantrekking en afstoting van electrisch geladen lichamen, de
werkingen op elkander van twee geleiders, waardoor een stroom wordt gezonden,
enz. Bezien we de wetten, waaraan deze hiervoor genoemde afstandswerkingen
gehoorzamen, dan blijkt, dat het resultaat van de werking omgekeerd evenredig
is met het kwadraat van de afstand. Hierdoor is dan ook verklaard, dat de
genoemde afstandswerkingen slechts op betrekkelijk geringe afstand kunnen
worden waargenomen.
We hebben vroeger reeds geleerd, dat bv. het krachtveld om een stroomvoerende geleider, zich oneindig ver uitbreidt. Het zou nu zeer onlogisch
zijn te veronderstellen, dat deze uitbreiding van het krachtveld, over een
oneindige afstand, zonder traagheid zou plaats vinden. M.a.w. dat voor de
uitbreiding van het krachtveld over een oneindige afstand geen tijd gevraagd
zou worden. Berekeningen hebben inderdaad aangetoond, dat de uitbreiding
van het krachtveld om een stroomvoerende geleider aan tijd gebonden is.
Ten gevolge van deze vertraging in het uitbreiden van het veld, zal er een
vervorming van het krachtveld optreden, welke vervorming zich met een
Zekere snelheid zal voortplanten. Dit verschijnsel beschouwen we als de straling
welke bij de radiotechniek wordt gebezigd. Aan de hand van fig. i zullen
I
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we eens nagaan, hoe we ons deze vervorming van het krachtveld kunnen
voorstellen.
In deze figuur stelt G een geleider voor waardoor een1 stroom vloeit. Veronderstellen we nu eens, dat Q, een electrische lading is, waarvan we gemakshalve aannemen, dat er slechts één krachtlijn Qr—A van uitgaat. Verplaatst
de lading zich nu naar Q2, dan zou de krachtlijn, indien er geen traagheid
was, zich in dezelfde tijd verplaatsen en de stand Q2—B innemen. Op
het moment echter, dat de lading de stand Q2 ingenomen heeft, zal de
krachtlijn zich ten gevolge van de traagheid nog niet geheel verplaatst hebben.
We zouden ons bv. voor kunnen stellen, dat kort nadat de lading de plaats
Q2 heeft ingenomen, de krachtlijn verloopt volgens Q2—C—D—A, waardoor
een verstoring van de krachtlijn optreedt. Even later heeft de verstoring zich

Q2

Q,

I

Fig. I.

voortgeplant en heeft de krachtlijn de gedaante Q:.—E—F—G—H—A aan
genomen. Zo kunnen we verschillende gedaanten van de krachtlijn weergeven,
en zien daaruit duidelijk, dat de verstoring der krachtlijn zich regelmatig in
phase met de tijd voortplant. Veronderstellen we, dat de lading Q zich nu
in tegengestelde richting door de geleider beweegt, dan geven de fig. td, e en f
enz. de verstoring van een bij deze lading behorende krachtlijn weer. Indien
we de verplaatsing van Q, naar Q,, van Q2 naar Q:1, enz. steeds zeer klein
nemen, kunnen we ons voorstellen, dat de verstoring van de krachtlijn is, als
in de figuur if gestippeld is weergegeven.
Hetgeen we hierboven nu bezien hebben voor één krachtlijn, geldt voor alle
krachtlijnen om een stroomvoerende geleider.
Aangetoond is nu, dat dit verschijnsel, de straling, niet in sterkte afneemt
met het kwadraat van de afstand, doch evenredig daarmede is. We veronder
stellen hierbij, dat de straling plaats vindt in de vrije ruimte. De grootte van
de straling is onmiddellijk afhankelijk van de frequentie van de stroom door
de geleider. Om dit duidelijk te maken kunnen we als volgt redeneren.
Veronderstellen we eens, dat de lading Q1; welke zich nu in een bepaald
tijdvak van Q, naar Q2 beweegt, zich, in hetzelfde tijdsbestek naar een veel
verder verwijderd punt verplaatste, dan zou de vervorming van de krachtlijnen
2
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veel groter zijn. We kunnen nu deze straling als energielevering beschouwen
beschouwen,
door de zaak zo op te vatten, dat de verstoring van het krachtveld zich naar
het oneindige toe voortplant, en niet terugkeert naar de geleider. Voor deze
verstoring is energie nodig, en <deze
’
J moet door
'
energie
de stroomvoerende
geleider geleverd worden.
Hebben we nu een trillingskring, waarin een wisselstroom vloeit van lage
frequentie, dan zal de straling te verwaarlozen klein zijn. (De optredende
vervorming in de krachtlijnen is dan zeer gering.) Bezien we bij deze lage
frequentie het verband dat er bv. bestaat tussen de Emk van zelfinductie
en de stroom in de keten, dan weten we, dat deze Emk 90° naijlt op de
stroom, en dat de op de keten aangelegde wisselspanning 90 voorijlt op deze
stroom, indien we de zelfinductiespoel zonder ohmse weerstand veronderstellen.
Tevens weten we, dat er dan geen energie geleverd wordt. Wordt echter aan
de keten een hogere frequentie opgedrukt, dan blijkt het geval anders te zijn.
Het is ons bekend, dat de Emk van zelfinductie bepaald wordt door de
verandering van het krachtveld, die gedurende een zeker tijdvak plaats vindt.
Bij de hogere frequenties vindt er een zekere vertraging plaats van de veldverandering ten opzichte van een verandering van de stroom, waardoor de
veldverandering ontstaan is. Daar, zoals we reeds opmerkten, de Emk van
zelfinductie veroorzaakt wordt door de veldverandering, en de veldverandering
niet in phase met de stroom is, zal de Emk van zelfinductie
: "" '
' niet precies
ook
90 naijlen op de stroom. Stroom en aangelegde
;
'
spanning zullen in dit geval
dus minder dan 90 in phase verschoven zijn, hetgeen er op wijst, dat energie
geleverd wordt. Daar in de keten geen ohmweerstand aanwezig verondersteld werd, is de
geleverde energie dus uitgestraald.
We hebben een en ander in een vectorvoorstelling
j____
in fig. 2 uitgezet, waarin 1 de stroomsterkte, Ea de
aangelegde spanning en E, de Emk van zelfinductie
““■Veld
voorstelt. We kunnen ons de uitgestraalde energie
indenken te zijn geleverd aan een in de kring
geschakelde denkbeeldige ohmweerstand, die we
E,
Fig. 2.
de stralingsweerstand van de keten noemen. De
snelheid, waarmede de verstoring in het krachtveld
zich voortplant, kunnen we voor het practische gebruik gelijk stellen met die
van het licht, nl. 300 000 ktn/sec.
Om de stralingsweerstand van een keten zo groot mogelijk te maken,
waardoor dus veel energie door de keten uitgestraald wordt, is het van belang,
dat de weg, die de electrische ladingen af kunnen leggen, zo groot mogelijk
is. Het zal duidelijk zijn, dat dan per tijdseenheid grotere afstanden worden
afgelegd, waardoor de verstoring van het krachtveld, de straling dus, groter
zal zijn. Om deze reden worden dan bij zenders altijd zg. open trillingsketens
toegepast.
Het is wel van belang hier nog even op te merken, dat er dus een groot
verschil bestaat tussen straling en inductie. We verkrijgen de grootste straling
bij zg. open ketens, terwijl toch juist een zeer grote inductiewerking bij gesloten
ketens wordt verkregen.
Tot hiertoe hebben we steeds gesproken over een electrisch veld, dat van
de lading Q uitging. We moeten echter bedenken, dat een electrische lading,
die zich verplaatst (een electrische stroom), ook een magnetisch veld heeft,
zodat het gehele veld dus electro-magnetisch is. De golfbeweging, welke zal
optreden, wordt dus veroorzaakt door dit electro-tnagnetische veld, en zal
gecompliceerder zijn, dan door fig. 1 in tekening gebracht is.
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De afstand van voortplanting van deze beweging gedurende een periode wordt
de golflengte genoemd, en voorgesteld door X (lambda).
Is nu de voortplantingssnelheid v en de frequentie van de wisselstroom in
de keten ƒ, dan kunnen we de volgende reeds bekende formule opstellen:

>=7

(I)

Toen bekend was, dat de golven, welke bij de radio worden gebezigd,
electro-magnetische golven waren van hetzelfde karakter als lichtgolven, was
er geen enkele reden om niet te veronderstellen, dat zij aan dezelfde wetten
gebonden zouden zijn als deze golven, d.w.z. dat zij zich volgens een rechte
lijn zouden voortbewegen met niet meer dan de normale afwijkingen. Toen
het dus Marconi gelukt was de eerste transatlantische verbinding tot stand
te brengen, ontstond tegelijkertijd een van de eerste radiotechnische problemen
en wel kwam direct de vraag naar voren: Op welke wijze bereikten de golven,
welke in Clifden in Ierland waren uitgezonden, Glacé Bay in Amerika?
Het was mogelijk de volgende drie veronderstellingen te opperen:
ie. dat de golven door de aarde heengedrongen waren;
ze. dat de golven ten gevolge van buigingseffecten gedwongen waren, zich
langs de oppervlakte van de aarde voort te bewegen;
3e. dat er iets in de bovenste lagen om de aarde plaats vond, waardoor
stralen, welke naar boven gezonden werden, werden teruggekaatst.
De onder ie. genoemde mogelijkheid kon direct buiten beschouwing gelaten
worden.
De electrische eigenschappen van de aarde in het algemeen waren zo goed
bekend, dat berekeningen spoedig tot resultaat opleverden, dat de absorptie
van een golf, welke gedwongen was zich door de aarde heen te bewegen, zo
groot was, dat met geen mogelijkheid de oceaan overbrugd zou kunnen worden.
Berekeningen, welke betreffende buigingseffecten werden gemaakt, toonden
aan, dat dit effect ook niet voldoende was om als oorzaak van de buiging der
golven langs de oppervlakte van de aarde te worden beschouwd.
Door Kennelly in Amerika en Heaviside in Engeland werd tegelijkertijd,
door ieder afzonderlijk, eenzelfde theorie opgebouwd. Zij veronderstelden, dat
in de bovenste lagen van de aardatmosfeer een geïoniseerde en reflecterende
laag aanwezig moest zijn. Onderzoekingen betreffende de mogelijke aan
wezigheid van zulk een laag, leidden tot het resultaat, dat daarmede kon worden
verklaard, dat stralen welke door een zender werden uitgezonden, door de
laag worden teruggekaatst en zodoende de aarde weder bereiken.
Voordat we de invloed van deze laag op de voortplanting van de electromagnetische golven bespreken, willen we eerst enige natuurkundige begrippen
behandelen, die bij de studie van de verschijnselen, welke zich bij de
voortplanting van deze golven voordoen, van belang zijn.

Breking en reflectie.
Het zal den lezer wel eens zijn opgevallen, dat indien bv. een rechte stok
voor een gedeelte onder water gestoken wordt, het schijnt alsof de stok
gebroken is. De plaats van de schijnbare breuk ligt in het waterniveau.
Dit verschijnsel kunnen we als volgt verklaren. De stok in zijn geheel is
voor ons oog zichtbaar ten gevolge van de zich in de ruimte voortbewegende
lichtgolven. Tijdens hun beweging door de lucht hebben deze golven een
bepaalde constante voortplantingssnelheid. Bewegen zij zich echter door een
andere tussenstof, medium, dan zal hun snelheid over het algemeen anders
4
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zijn. Moeten de lichtgolven zich nu, na eerst door de lucht te zijn gegaan,
door water voortbewegen, dan zal hun snelheid veranderen en daarmede de
richting van voortplanting. We zeggen dan, dat de lichtgolven gebroken
worden. Hierdoor schijnt het dan, alsof de stok onder water omgebogen is.
Aan de hand van fig. 3 kunnen we het voorgaande nader verklaren. Laten
we het geval veronderstellen, dat een lichtstraal L het vlak V in het punt P
treft. De invallende straal is dus LP en de gebroken straal is PT. Deze beide
stralen liggen met de loodlijn of normaal PN, welke in het getroffen punt
is opgericht, in een plat vlak. Dit vlak heet het invalsvlak, terwijl de hoek
LPN de invalshoek wordt genoemd. Deze invalshoek is in fig. 3 met i aan
gegeven. De hoek TPN,, de brekingshoek, is in deze figuur aangegeven met r.
Nu is aan te tonen, dat de verhouding van de sinus van de invalshoek tot
de sinus van de brekingshoek een standvastige grootheid is, vooropgesteld,
dat de doorschijnende stoffen, waardoor de lichtstraal zich voortbeweegt,
dezelfde blijven. Onder welke hoek de straal L het vlak V ook treft, de
verhouding van de sinussen blijft constant. We kunnen dus schrijven:
sin i
(2)
=n . .
sin r
in welke formule de constante n als de brekingsindex wordt aangeduid.
Aangetoond kan nu worden, dat indien v, de
voortplantingssnelheid in de ene stof is en v„ die
in de andere stof, we kunnen schrijven:
i
p> = sin
.— = n .
(3)
V.,
sin r
Nu is de voortplantingssnelheid van electroF'g- 3magnetische golven in de vrije ruimte gelijk aan
3 • ios m/sec. Stelt nu in (3) p1 de voortplantingssnelheid in
i de vrije ruimte
voor,, dan 'kunnen1 we dus schrijven:
i>.,= — IO m sec..................
n

(4)

Uit de aard van de electro-magnetische golven kunnen we afleiden, dat de
voortplantingssnelheid
" ' 1 in verschillende media afhankelijk zal zijn van de
electrische en m:lagnetische eigenschappen van deze stoffen.
Indien e de diëlectrische constante en p de permeabiliteit van een medium
is, dan is de voortplantingssnelheid van de electro-magnetische golven in
het medium bepaald door:
3- ios

t

v = —m,sec
(5)
V sp
Aangezien in vacuum e en p, beide als eenheid zijn gekozen, vinden we,
dat de voortplantingssnelheid in vacuum bepaald is door de volgende uitdrukking:

v — 3 • 108 m/sec

(6)

We merken hierbij nog op, dat er behalve breking van de golf, ook reflectie
op kan treden. Hierbij geldt, dat de hoek waaronder de straal het reflec*terende
J‘ vlak treft, gelijk
’ ' is aan de
J‘ hoek waaronder
'
’
'
gerede
straal' wordt
flecteerd.
De hierboven omschreven verschijnselen zijn ook van toepassing op de
5

Kennelly-Heaviside-laag. Zoals we reeds opmerkten, wordt verondersteld,
dat deze laag sterk geïoniseerd is, welke ionisatie ontstaat door de stralen
van de zon en wel in het bijzonder door de ultra-violette stralen daarvan.
Het aantal vrije electronen in de laag zal dus toenemen in dat gedeelte
van de laag, dat aan zonlicht is blootgesteld. Gedurende de uren dat de
laag niet aan zonlicht onderworpen is, zullen de vrije electronen zich weer
met de positieve ionen verbinden en weer neutrale moleculen vormen. Bij
lage atmospherische druk zal dit proces slechts langzaam plaats vinden,
zodat gedurende de nachtelijke uren de ionisatie van de laag geleidelijk
aan afneemt.
Latere onderzoekingen hebben aangetoond, dat de Heaviside-laag drie
maxima van ionisatie heeft, waarom men de laag weer onderverdeeld heeft
in drie lagen, nl. de E-laag, welke constant op ongeveer 100 km hoogte is
gelegen en waarvan de dichtheid met de zonnestand verandert en de Fj- en
F2-laag, welke beide laatste tussen 200
200 en 400 km hoogte gelegen zijn.
Ook de ionisatie van de
Fj-laag komt tot stand
door de ultra-violette
stralen van de zon. De
reden van deze veronder
stelling is, dat deze beide
lagen in de poolgebieden
niet aanwezig zijn ge
durende de winterperio
den. De F2-laag wordt
echter wel in de winter
Fig. 4.
in de poolgebieden waar
genomen, waaruit volgt,
dat deze laag niet geheel door de werking van de zonnestraling tot stand
komt.
Nu is de voortplantingssnelheid van de electro-magnetische golven groter
in een geïoniseerd gas, dan in vacuum. Indien de electro-magnetische golf
dus in de Heaviside-laag komt, zal zij een grotere snelheid verkrijgen, waar
door breking ontstaat en de straal dikwijls naar aarde wordt afgebogen,
hetgeen we als reflectie aangeven. In fig. 4 is een en ander weergegeven.
Behalve dat de electro-magnetische golven naar de Heaviside-laag worden
gezonden, zal in het algemeen ook een deel van de door den zender uit
gestraalde golven zich langs de oppervlakte van de aarde voortbewegen. De
absorptie van deze stralen is echter zo groot, dat hierdoor geen grote
afstanden kunnen worden overbrugd. De golven die zich langs het aard
oppervlak voortbewegen worden directe golven of directe stralen genoemd, ter
onderscheiding van de golven die naar de Heaviside-laag gaan, welke worden
aangeduid als indirecte golven of indirecte stralen.
In het algemeen zullen de directe golven wat sterkte betreft onafhankelijk
zijn van de verschillende jaargetijden en tijden van dag of nacht. De indirecte
golven daarentegen kunnen zeer sterke veranderingen ondergaan, hetgeen
verklaard wordt door de inconstante ionisatie van de lagen.
De veranderingen van de Heaviside-laag, en tevens het verschil van wegen
(directe en indirecte golven) waarlangs de electro-magnetische golven de
ontvanger bereiken, doet een op onregelmatige tijden terugkerende ver
andering in de ontvangst ontstaan, welke wordt aangegeven als interferentiefading.
Bij het overbruggen van kleine afstanden overweegt de directe golf,
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zodat dan geen fading optreedt. Bij het overbruggen van grotere afstanden,
en wel in het bijzonder indien het veld van de indirecte golf van gelijke
grootte-orde is als dat van de directe golf, zal een zeer sterke fading
optreden. Bij het overbruggen van nog grotere afstanden zal de indirecte
straling weer gaan overheersen, zodat in dat geval de fading veelal minder
zal zijn.
In het omroepgebied worden slechts onder een grote invalshoek golven ’
naar de aarde afgebogen, zodat de invloed van de indirecte golven bij deze
golflengte eerst bij afstanden groter dan 100 km tot uiting komt. Bij korte
golven daarentegen, neemt men de invloed van de indirecte golven reeds
op enkele kilometers van de zender waar. De overbrugging van grote afstanden
vindt steeds plaats door middel van de indirecte golven. Golven tussen
50 en 100 m komen slechts bij kleine invalshoek op de Heaviside-laag naar
de aarde terug, waaruit volgt, dat deze golven geschikt zijn voor het over
bruggen van betrekkelijk kleine afstanden. We merken hierbij nog op, dat
korte golven in staat zijn door de E-laag heen te dringen. Zij worden dan
door de F-laag afgebogen.
Het zal duidelijk zijn, dat, daar de ionisatie van de Heaviside-laag van
de invloed van de zonnestralen afhankelijk is, er bij het overbruggen van
grote afstanden voor dezelfde golf belangrijke verschillen ontstaan voor dag
en nacht en de verschillende jaargetijden. Golven tussen 10 en 50 m worden
dan slechts naar aarde teruggekaatst, indien zij de laag onder een grote
invalshoek treffen. Zij zijn daarom uitstekend geschikt voor het overbruggen
van grote afstanden. Onder gunstige omstandigheden is het mogelijk, dat
deze golven de omtrek van de aarde meer malen afleggen.
In verband met het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat bij het over
bruggen van grote afstanden bij dag en bij nacht verschillende golflengten
moeten worden gebezigd. Voor het practische gebruik geven we hieronder
een overzicht van veel gebruikte golven voor grote afstanden:
Daggolven
Overgangsgolven
Nachtgolven

10—20 m
20—25 m
25—40 m

Het ultra-kortegolfgebied is het gebied, waarin de decimeter- en centimetergolven gelegen :zijn. Dit golflengtegebied is van bijzonder belang in verband
'j'; is met reflectoren met een kleine doorsnede
met het feit, dat ’het mogelijk
een bundeling van stralen te verkrijgen, op welke wijze een zeer grote
energieversterking kan worden verkregen.
Behalve het voorgaande bestaat nog de mogelijkheid, dat er een bepaald
verband bestaat tussen de wijzigingen in de radio-condities en het optreden
van zonnevlekken.
Een zonnevlek is een donkere plek, welke op de zon kan worden waar
genomen. Deze waarneming kan zelfs met een gewone verrekijker plaats
vinden. Een zonnevlek bestaat uit een omhoog stijgende wervelende gasstroom, welke een lagere temperatuur heeft dan de omgeving, waardoor op
die plaats de uitstraling van de zon geringer is, en het schijnt alsof de vlek
donker is. Op de oppervlakte van de zon worden doorgaans van deze vlekken
waargenomen.
Deze zonnevlekken en vele andere gebeurtenissen op de zon zijn, zoals
gebleken is, van een n-jarige periode afhankelijk. Zo wordt ook om de
11 jaar een maximaal aantal zonnevlekken aangetroffen. Het is nu gebleken,
dat naarmate er meer zonnevlekken op de zon aangetroffen worden, met
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hogere frequenties moet worden gewerkt om een goede communicatie tot
stand te brengen.
Het veranderen van de te gebruiken meest geschikte frequentie moet echter
niet gezocht worden in de werkzaamheid van de zonnevlekken zelf, doch bij
een nog niet bekende oorzaak van de n-jarige periodiciteit in de werkzaam
heid van de zon.
We merken nog op, dat de verschijnselen in werkelijkheid veel gecompli
ceerder zijn, dan in het voorgaande is omschreven. De bedoeling van het
behandelde is slechts, ons een beeld van een en ander te kunnen vormen.
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HOOFDSTUK II

SYMBOLISCHE REKENWIJZE.
Bij het behandelen van meer ingewikkelde wisselstroomproblemen kan met
veel gemak van <'de symbolische rekenwijze gebruik worden gemaakt. Daar wij
deze rekenwijze ook
::k iin de volgende hoofdstukken zullen toepassen, geven we
hieronder een overzicht van de manier, waarop met deze methode wordt
gewerkt. Het grote voordeel van deze rekenmethode is wel, dat de wetten
van Ohm en Kirchhoff, enz., zonder meer kunnen worden toegepast op
reactanties en impedanties, zonder dat ingewikkelde vectorenvoorstellingen
■nodig zijn.
De worteltrekking, zoals die bij de rekenkunde wordt toegepast, zal aan
een ieder bekend zijn. We weten bv., dat V x- zowel de wortel + x als
de wortel — x kan opleveren. Bij een worteltrekking moeten we het getal
onder het wortelteken opvatten als het kwadraat van de gevraagde wortel.
Dit kwadraat is voor een positieve zowel als voor een negatieve wortel gelijk
en wel positief. Aangezien het kwadraat van een getal alleen maar positief
kan zijn, zal een volkomen worteltrekking alleen dan mogelijk zijn, indien
het getal onder het wortelteken positief is.
Het kan echter voorkomen en wel vooral bij algebraïsche berekeningen, dat
we als resultaat verkrijgen een uitdrukking van de gedaante \ —a-. Dit getal
(— a~) kan nu niet beschouwd worden als het kwadraat van een of ander getal.
Een volkomen worteltrekking is bij een dergelijke opgave niet mogelijk. Het
zal duidelijk zijn, dat we een getalwaarde van deze vorm niet kunnen onder
brengen bij de ons bekende positieve of negatieve getallenreeksen.
Een werkelijk bestaande waarde kan aan \ —a- dan ook niet worden toe
gekend. We noemen deze waarde derhalve onbestaanbaar of imaginair, dit ter
onderscheiding van de reeds bekende positieve en negatieve bestaanbare of
reële waarden. Hiermede opent zich de mogelijkheid een nieuwe reeks getallen
begrippen aan de reeds bekende toe te voegen. Immers, elke worteltrekking
uit een negatief getal levert een imaginaire uitkomst op.
Hoewel de worteltrekking uit een negatief getal niet volkomen uitvoerbaar
is, kunnen we dit wel gedeeltelijk doen, bv.:

V — 16 = V 16 • — i = V 16 • V — i = 4 V — i.
■\/ — 36 — \/ 36 • — 1 = \/ 36 • \ — 1 — 6 \ — 1.

\/ — x2 = Vx2 • — I = V x2 • \/ — I = x \/ — I.
Hieruit blijkt, dat elk imaginair getal is voor te stellen door een zeker getal
vermenigvuldigd met V—1. Een getal b \ —1 is dus imaginair, doordat
V — 1 het imaginaire karakter er aan geeft. V — 1 wordt nu gebezigd als
de imaginaire eenheid en ter vereenvoudiging in de rekenkunde voorgesteld
door de letter i. Daar deze voorstelling in de electrotechniek verwarring met
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de voorstelling van de stroomsterkte zou geven, bezigt men in de techniek de
letter j. Het getal jx is dus door de aanwezigheid van de factor j imaginair
(ƒ-= V—t).
Daar j nu niets anders dan een zeker getalbegrip aangeeft, kunnen we met
j dezelfde bewerkingen uitvoeren als met elk ander getal. Zo kunnen in de
bewerking van algebraïsche vormen, waar imaginaire getallen aanwezig zijn,
zich machten van j voordoen.
We zullen nu eerst even nagaan, waaraan de verschillende machten van j
gelijk zijn.
j -

' — i-

(V— i)2 =
ƒ

ƒ . j

_j

—-1.

•ƒ = —

j~ ■ j~ = — I------I =

ƒ

,1

+1.

j' j = + I •>=ƒ.

We zien hieruit, dat indien zich een kwadraat of vierde macht van 7 voordoet, deze onmiddellijk gelijk gesteld
IJ
mag worden aan resp. de negatieve of
positieve reële eenheid, en dus het ima
ginaire karakter van het getal verdwijnt.
P
Het verband, dat er bestaat tussen de
imaginaire eenheid en de reële eenheid
C
zal door middel van een grafische voor
stelling duidelijk worden. De reële of
0
B’
X'
bestaanbare getallen kunnen we ons X
p
aangegeven denken op een horizontale
p
as XX' (fig. 5). Rechts van het nulpunt
O worden de positieve en links de
c
negatieve getallen uitgezet.
Met behulp van de meetkunde kunnen
we nu in deze voorstelling; de as be
palen, waarop de imaginaire getallen
■j’i
Fig. 5worden geplaatst. Rechts en links van
O worden op de as XX' gelijke lijnlengten OB en OB' uitgezet, respectievelijk voorstellende de positieve en de
negatieve reële eenheid. Indien we in O een loodlijn OC
OB
OB' op
richten, dan is volgens een bekende meetkundige eigenschap:
OC2

OB • OB' = (+ 1) • (— 1) = — 1, en dus OC = V — 1 — j.

Op gelijke wijze kunnen we nu afleiden, dat de tegengesteld uitgezette
loodlijn OC' gelijk moet zijn aan — \z — 1 — —■ j, d.w.z. de loodlijn OC
stelt de positieve imaginaire as en de loodlijn OC' de negatieve imaginaire as
voor. Het zal niet moeilijk vallen in te zien, dat alle imaginaire getallen gelegen
moeten zijn op de verticale as YY'.
In een dergelijk assenstelsel (fig. 5) zien we, dat bij de grafische voorstelling
van het reële getal p en het imaginaire getal jp, deze getallen onder een hoek
van 90° met elkaar worden uitgezet (p rechts op de horizontale as, jp boven
op de verticale as). Bij het voorstellen van reële en imaginaire getallen kunnen
we dus steeds een hoek van 90 tussen deze beide getallen aanwezig denken,
hetgeen door de factor j wordt aangegeven. Het getal j'-p = j ■ jp moet dus
weer onder een hoek van 90 uitgezet worden. Als regel is aangenomen, dat
IO
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vermenigvuldiging met j een draaiing veroorzaakt in een richting tegen de
wijzers van een uurwerk in, dus anti-klok.
De draairichting tegen de bewegingsrichting van de wijzers van een uurwerk
in wordt als positieve draairichting aangeduid, terwijl de draairichting in tegen
overgestelde zin als negatieve draairichting wordt aangeduid.
Delen we het getal jp door j, dan verkrijgen we:
JP

= p-

Hieruit volgt, dat deling van een getal door j een negatieve draaiing over
90 betekent. Het getal j'-p wordt derhalve op het linker gedeelte der horizontale
as uitgezet. Dit is de negatieve reële as, derhalve moet j2p gelijk zijn aan —p,
hetgeen ook reeds in het voorgaande werd afgeleid. Daar tussen reële en
imaginaire getallen altijd een hoek van 90° gedacht moet worden, moet het
optellen van reële en imaginaire getallen meetkundig geschieden.
Een algebraïsche vorm, bestaande uit reële en imaginaire waarden, wordt
een complexe vorm genoemd.
Zo zijn bv. de getallen (a + jb) en (c -f- jd) complexe getallen. Twee
complexe getallen met een gelijk reëel deel en tegengesteld imaginair deel
noemt men toegevoegd complex. Zo zijn dus de getallen a + jb en a—jb
toegevoegd complex. Met complexe getallen kunnen ook de normale algebraïsche
bewerkingen worden uitgevoerd.
De optelling van beide genoemde getallen levert het volgende resultaat op:
(a + jb) + (c + jd) = (a + c) + j(b + d).
Door aftrekking vinden we:
(<z + jb) — (c + jd) = (a — c) -F j(b — d).
Indien beide getallen met elkander vermenigvuldigd worden verkrijgen we:
(a -f- jb) (c + jd) - ac
jad + jbc + j2bd.
Uit het voorgaande weten we, dat j2 = — 1, zodat we vinden:
(a 1 jb) (c + jd) = (ac — bd) + j(ad + bc).

Als quotiënt van beide getallen wordt gevonden:
a + jb
(q-;- jb) (c—j d)
(a c -b d) b-jlb c— ad)
c +jd
(c+jd)(c—jd)
c'1 + d2
Indien we van een complexe vorm de reële en imaginaire waarden meet
kundig bij elkander optellen, vinden we de absolute waarde of modulus van
de complexe vorm. Onder absolute waarde of modulus verstaan we de waarde
van het complexe getal, afgezien van het teken.
We zullen de absolute waarde Z bepalen van de complexe vorm a + jb.
In het assenstelsel fig. 6, kunnen we a rechts op de horizontale as en jb boven
op de verticale as afpassen. Het optellen van deze beide waarden kan nu
geschieden door de diagonaal Z te construeren in de rechthoek, welke bepaald
wordt door de op de assen uitgezette lijnen a en b. De absolute waarde van
de symbolische uitdrukking a -|- jb wordt voorgesteld door de lengte van deze
diagonaal Z. De lengte der diagonaal kan berekend worden met behulp van
de stelling van Pythagoras. Deze geeft dan Z — \ a’ + b2.
We moeten hierbij wel bedenken, dat wat het imaginaire getal betreft, hier
alleen het aantal der imaginaire eenheden in rekening moet worden gebracht,
daar de factor j reeds verdisconteerd is in de hoek van 90° tussen beide
getallen.
ii
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Eveneens kunnen we direct de absolute waarde van de complexe vorm
8 j op de volgende wijze bepalen:
64 = \

Z = V (6)2-+W =

10.

Voor het overgaan van een complexe vorm naar de absolute waarde daarvan
kunnen we dus volgens het voorgaande een regel vaststellen, welke luidt:
R e g e 1 A. De absolute waarde van een complexe vorm wordt bepaald door de
wortel uit de som van de kwadraten
+J
van het reële deel en het imaginaire
deel der complexe uitdrukking.

qZ=Va2+b4

b —

Ook is dit van kracht voor de uit
drukking p — jq. Grafisch is deze
uitdrukking aangegeven in fig. 6. Het
imaginaire getal is nu onder de
horizontale as gelegen, daar dit nega
tief is. De lengte der diagonaal Z,
stelt de absolute waarde voor. Volgens
de stelling van Pythagoras is deze te
berekenen uit Z} - V p2 + q2.
Zoals we in het voorgaande gezien
hebben, zijn we op genoemde wijze
in staat invloeden, welke 90° ten
opzichte van elkaar verschoven wer
ken, te verenigen tot één gezamenlijk
resultaat.
Een complex getal a + jb kan door
een vector worden voorgesteld, zoals
uit fig. 7 blijkt.
De vector OP
Z (fig. 7) maakt
met de positieve reële as een hoek a.
De grootte van deze hoek kan worden
bepaald uit:
b
tg « = -.

I
I
I
I

a"

P
T
l
i
i

I

i
I

" Z, =Vp^+q2
Fig. 6.

nP
i
i
i
i
I
i

b

I
i

a

O

De hoek a wordt het argument van
de vector (a + jb) genoemd.
Fig- 7De werkelijke lengte, of de absolute
waarde, van de vector OP kan, zoals
we weten, bepaald worden met behulp van de stelling van Pythagoras.
We vinden dan Z = V a2 + b~.
Uit fig. 7 valt nog het volgende af te leiden:

b
sin v. = %

en

cos a =

a

Hierbij merken we op, dat indien Z nog een complexe waarde heeft, deze
aangegeven wordt door een liggend streepje boven Z te plaatsen.
Zodoende schrijven we dus Z - a 4- jb en Z = Va2 + b2.
Voeren we de gevonden waarden van sin <z en cos a in de complexe waarde
van Z in, dan vinden we:
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Z - a + jb — Z cos <a + jZ sin a = Z (cos cl + j sin a).
Hebben we dus de getallen:
a + jb
c + jd -

Z (cos <z + j sin cl) en
Z, (cos P + j sin P),

dan verkrijgen we bij vermenigvuldiging van deze getallen:

(a + jb) (c + jd)

- Z • Zx (cos a + j sin a) (cos P + j sin P),

waaruit volgt:
(a + jb) (c + jd)

Z ■ Zi (cos cl cos P + j cos a sin p + j sin a cos p — sin a sin P).

Na rangschikking van reële en imaginaire waarden vinden we:
(a + jb) (c + jd)

Z- Zt {(cos a cos p — sin a sin p) +j (cos a sin /?-}-sin a cos p)].

Hieruit volgt:
(a + jb) (c + jd)

Z ■ Zi {cos (« + P) + j sin (<z + p)}.

Uit deze uitdrukking kunnen we de volgende regel vaststellen:
Regel B. Complexe getallen worden met elkander vermenigvuldigd indien
hun absolute waarden met elkander vermenigvuldigd en hun argumenten bij elkander
opgeteld worden.

We merken hierbij op, dat het gedeelte tussen accoladen in de voorgaande
uitdrukking niets zegt betreffende de absolute waarde van het product.
Om dit in te zien diene het volgende.
Voor de hoek (<z. + p) schrijven we x.
We vinden dan tussen de accoladen cos x + j sin x. De absolute waarde
hiervan is:
V cos2 x + sin2 x = 1,
waaruit volgt, dat de absolute waarde van het gehele product bepaald wordt
door Z ■ ZxWe willen van de getallen (a + jb) en (c + jd) ook het quotiënt bepalen.

a + jb
c -j- jd

Z (cos a + j sin a)
Zi(cos p + j^in P)'

Teller en noemer vermenigvuldigen met (cos p—j sin /?) levert op:

a + jb

Z(cos cl + j sin a) (cos P —■ ƒ sin P)
c — ]' d
Zi(cos2/1 + sin2 P)
We weten, dat cos2 p + sin2 p
1. Werken we nu de voorgaande vorm
uit, dan vinden we:

o + ƒb Z
• {(cos a
^+jd~Zi

cos P + sin a sin P) + j (sin a cos p ■— cos a sin p)}.

Hieruit volgt:
a + jb
c +jd

Z
|
• cos ( a — P) + ƒ sin (a —j?B.
Z1 |

Uit deze berekening blijkt, dat we de volgende regel kunnen vaststellen:
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Regel C.
7
/
o
.......
Twee
complexe
getallen worden
op elkander gedeeld indien hun
absolute waarden gedeeld
en hun
argumentent van elkander afgetrokken
~~J 'J worden,
- ’
’
worden.
Bij het machtsverheffen van een complex getal kunnen we het volgende in
toepassing brengen.

(a + jb)'{Z (cos a. -j- j sin a)}2 = Z~ (cos 2 a + ƒ sin 2 a).
Op dezelfde wijze kunnen we voor (a + jb)n schrijven:
(a + jb)n = Zn (cos n v. + j sin n a).
Hieruit volgt weer de volgende belangrijke regel.

Regel D. Het machtsverheffen van een complex getal geschiedt door de
absolute waarde tot dezelfde macht te verheffen en door het vermenigvuldigen
van het argument met de exponent van die macht.
Bij de wisselstroomproblemen (zie pag. 77 e.v. deel I) hebben we in condensator en zelfinductie invloeden, welke 90° verschillen met die van de ohmweerstand. Deze 90" verschil in werking kunnen we dus aangeven door de
factor j. Deze aanduiding moet zowel
+J
bij capacitieve als bij inductieve in
vloeden aangegeven worden. Daar de
capacitieve reactantie weer tegengesteld
werkt t.o.v. een inductieve reactantie,
wordt de inductieve reactantie voorzien
I GüC
van de factor + j en de capacitieve
reactantie van de factor —j.
?z
—r' \Ii
__
Voor een serieschakeling van con
^L-...
üuc
J_
densator, zelfinductie en ohmweerR
stand zouden we de totale impedantie
dus symbolisch kunnen aangeven door:
,_1_

<

I
I

Ij-

Z
of Z

R

u>c

j (l>L

R+j \ca L

<0 C
co C I

Fig. 8.

Nogmaals merken we op, dat door
het liggende streepje, zoals dit boven de aanduiding Z is geplaatst, wordt
aangegeven, dat de waarde van Z
~ symbolisch is voorgesteld. In fig. 8 is deze
vorm grafisch weergegeven.
We kunnen thans van deze grafische voorstelling gebruik maken om de
absolute waarde van de gevonden impedantie te bepalen. Hiertoe worden de
waarden R, coZ. en i/coC op de assen, waar zij behoren, uitgezet. Dit hebben
we reeds in het hoofdstuk over reactanties en impedanties in het eerste deel
behandeld.
Om nu de impedantie van deze gehele keten te bepalen, gaan we als volgt
te werk. De resultante van de getallen coL en —• i/wC wordt eenvoudig ver
kregen door het verschil van de beide lijndelen te nemen. Dit is gemakkelijk
in te zien, als we bedenken, dat beide getallen als het ware 180° in phase
t.o.v. elkander zijn verschoven. We vinden dan bv. de grootheid op de positieve
imaginaire as, welke aangeduid is met (coL— i/cöC). Zoals we vroeger reeds
hebben geleerd, is de totale impedantie van de keten nu te verkrijgen door
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toepassing van de stelling van Pythagoras, waardoor we de diagonaal Z vinden
en dus blijkt dat:

z =]/j?2+(«L
L —y.
I'

co CI

\

Dit voorgaande was voor ons een reeds bekend geval. Voor alle gelijksoortige
gevallen vinden we een gelijksoortige uitdrukking.
Na dit algemene overzicht van de symbolische rekenwijze, zullen we thans
overgaan tot de behandeling van verschillende wisselstroomschakelingen,
waarbij de nog nader te behandelen moeilijkheden vanzelf naar voren komen.

I

I

Voorbeeld 1. We zullen enkele ketens, waarvan de impedantie vectorisch
in het eerste deel werd bepaald, hieronder met behulp van de symbolische
rekenwijze behandelen. We beginnen met een eenvoudig geval, waarbij, zoals
in fig. 9 is aangegeven, een condensator parallel geschakeld is aan een ohmweerstand. Zoals we reeds hebben opgemerkt, kunnen we bij de gebruikmaking
van de symbolische rekenmethode reactanties en impedanties opvatten als
gewone weerstanden.
De beide weerstanden kunnen we dus volgens het voorgaande aanduiden
met R en —j;<“C.
We weten, dat bij parallelschakeling van weerstanden de totale vervangingsweerstand gelijk is aan het product gedeeld door de som van de parallel
geschakelde weerstanden.
Dus:
R ■ —j/a> C
4

Z

R

“T“

----- j/coC’

We kunnen deze uitdrukking in een overzichtelijker
vorm gieten, indien we de imaginaire factor 7j uit de
teller wegwerken. Dit kan geschieden door bv. teller
en noemer te vermenigvuldigen met 7'. Het resultaat
daarvan is, dat we vinden:
R
co C

_ R
1 + j co C R ’

Fig. 9.

Want zoals we weten, is —j~ = + 1.
De noemer van deze vorm is een complex getal. Het kan nu, zoals later
zal blijken, van belang zijn, dat de reële en de imaginaire waarden van een
dergelijke uitdrukking duidelijk gesplitst worden. Hiertoe moet de noemer
rationaal gemaakt, dus in dit geval tevens reëel gemaakt worden. Om dit te
bereiken kunnen we als volgt te werk gaan.
Vermenigvuldiging van teller en noemer van de gevonden uitdrukking met
1 —j co CR levert op:
R (1 ■— ƒ <0 C R)
(1 + ƒ <0 C R') (1 —j m C R)'

z=

De noemer van deze vorm is nu een merkwaardig product. Hiervan gebruik
makende verkrijgt de uitdrukking de gedaante:
R (i—jioCR)
'
■
1 + co2C27?2 ’
r
' I-
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Werken we deze vorm verder uit en splitsen we tevens de reële en de
imaginaire waarden, dan vinden we:

•7

R
~ i + oVC-R1

C R7 1 + co2 C2R2 '

De absolute waarde van deze uitdrukking is dus volgens regel A:

R2
~
o,2C2Rl
(1 + 0VC-R2)- + (1 + oVCRR-y-

Z= /

Z---

7?2 (1 + co2 C2 J?2)
(1 + co2 C27?2)2

of:

en na vereenvoudiging:

R
Vi + 0V-C-R2..........

(7)

Was het ons alleen maar begonnen om de absolute waarde van de impedantie
van deze schakeling te bepalen, dan hadden we dit eenvoudig kunnen doen,

door uit de complexe noemer van Z - ———de wortel uit de som van
de kwadraten van reële en imaginaire waarden te bepalen. We hadden dan
direct de uitdrukking (7) verkregen.
Hebben we dus bv. te doen met een vorm van de volgende gedaante:
7
Z

a + jb
FTjd’

dan is de absolute waarde van deze vorm bepaald door:
7 __ s/a
b
Vc2 + dl ’

hetgeen we op de volgende manier kunnen bewijzen.
In de vorm

7

a+ib
c + jd ’

kunnen we de noemer rationaal maken, door teller en noemer te vermenigvuldigen met c —jd.
We verkrijgen dan:
.{ad — bc)_
y {a j-jb){c—j d) _ ac + bd____________
----------4 (c+;<i)(c—jd)— c- + d- — 1J --c-~d'
De absolute waarde of modulus van deze vorm is:

z

_ i [iac + b d \2 , (ad — bc\2
“ |/ Cc- + dr ) + c' + d' ) ’

Werken we deze vorm uit, dan vinden we ook weer:
Vet2+ b2
z— 'Vc
2 + d2'

Voorbeeld 2.
behandelen.
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We zullen thans een meer ingewikkelde schakeling gaan

J

In fig- io is de reeds bekende parallelschakeling van capaciteit en zelfinductie
met ohmweerstand getekend. We hebben hier dus te doen met twee
parallel geschakelde takken. Volgens het voorgaande kunnen we de weerstanden
der beide takken voorstellen door:
R + j o>L

en

— ƒ co C.

De totale impedantie van de gehele keten is bepaald door:

c
c

2 __ {R + j co L)---- ji<»
R + j o>L —H<>>

1

(R + j co L)---- j[b> C
R + j (co L ■— i/co C) ’

Uitwerken van de teller geeft tot resultaat:
=
—jR'a> C + L'C
'
R +j (co L — i/co O’
L
We hebben hier te doen met een uitdrukking,
Z
c waarbij zowel de noemer als de teller een complexe
vorm is. We moeten nu trachten uit deze gecompli
ceerde uitdrukking zowel het reële als het imaginaire
gedeelte te bepalen. We kunnen dan eventueel in
R
gedachte het reële en het imaginaire gedeelte naar
het assenstelsel terugvoeren om de verschillende
gegevens van de keten af te leiden. Het zal duidelijk
zijn, dat we aan deze voorwaarde kunnen voldoen,
Fig. 10.
indien de noemer een reële waarde is en de teller
een complex getal. Op dezelfde wijze als in het
eerste voorbeeld kunnen. we de vorm de gevraagde gedaante geven. Om in
de noemer een verschil van twee kwadraten te verkrijgen, kunnen we teller
en noemer van de
c' breuk vermenigvuldigen met R—j (wL — 1/mC).
Hierdoor vinden
J i we de uitdrukking:

I

(— j R/v C + L/C) {R — j (co L — i/co C)}
{R + ; (co L — i/co C)} {R — j (co L — i'co Cj} ’

Z-

Na uitwerking van teller en noemer vinden we:

2=

tfZkc — l r c

R co2 C2 -LR C—jioLr'C +jL/uCi
R- + (co L — i/co C)'-

We gaan nu de vorm vereenvoudigen en de imaginaire en reële waarden
rangschikken. Hierdoor ontstaat:

z

R 'co2 C2 -1- j (L co C- — R- co C R2+ (coL — i/coC)2

co L- ’C)

(8)

Deze vorm kunnen we nu inderdaad in twee delen splitsen en wel in een
reëel en een imaginair gedeelte.
R/co2 C~
co C~R2I^C —
. (L
(L/u>
C'-R^C
-- co L-’/C)
Z = R2 + (coL —i/co C)2 1 1
R2 + (coL—i/coC)2

(9)

Nu kunnen we regel A wederom toepassen en vinden dan voor dejabsolute
waarde:
z

VR2!^ C' + (L/co C- —R-i'u C — coL2/C)'2
R2 + (coL—i/coC)2

Radiotechniek, Deel II - 2

(to)
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Deze laatste vorm kan nog verder worden uitgewerkt, waarna weer de
gelijkluidende formule wordt gevonden als in deel I voor deze impedantie
werd afgeleid.
Z = -?------------ — =
I •— 2 Cu2 L C

1

V ~ R^ + ^L2^

(II)

+ Cö2 C-

Evenals we dit vroeger gedaan hebben, kunnen we ons weer afvragen, hoe
de keten zich in het resonantiegeval zal gedragen. Hoe groot zal dan de
impedantie van deze keten zijn, en wat is de resonantiefrequentie?
We merken hierbij op, dat we van resonantie spreken, indien het geval
optreedt, dat stroom en spanning in de keten in phase zijn. Terwille van het
algemeen inzicht zullen we dit in het volgende aanduiden met phase-resonantie.
We kunnen de gestelde vragen op de volgende wijze beantwoorden. Indien
er phase-resonantie in een keten is, dan wil dit zeggen, dat de invloed van
de capaciteit wordt opgeheven door de invloed, welke de zelfinductie in de
keten uitoefent. Het komt er dus op neer, dat het juist is, alsof geen van beide
aanwezig is. Dit laatste wil in ons geval dus zeggen, dat er dan van de invloed
van het imaginaire gedeelte van de uitdrukking (9) niets merkbaar mag zijn.
Dit gedeelte van de uitdrukking mag dus niet op het assenstelsel voorkomen
of moet m.a.w. gelijk zijn aan nul.
Willen we dus in het gegeven voorbeeld het resonantiegeval veronderstellen,
dan kunnen we het imaginaire deel van de uitdrukking gelijk stellen aan nul.
Dit is niet slechts waar voor ons gegeven voorbeeld, doch kan in het algemeen
toegepast worden.
We komen hier dus tot de volgende algemene regel:

Re gel E. In het geval van phase-resonantie is het imaginaire deel van de
complexe uitdrukking, welke we voor de impedantie van een keten vinden, gelijk
aan nul. We kunnen dus schrijven:

L/tdf C2—J?2/o>r C — <of L2/C
R- -j- (<orL — i/cor C)'-

= O,

of door vermenigvuldiging aan beide zijden van de vergelijking met de
noemer van de breuk:
LlorC- — R2lu>tC — mtL2/C

Hieruit volgt:

o.

L/mjC2 —R2/u>rC = <J>rLr-IC.

Vermenigvuldiging aan beide zijden van het gelijkleken met wrC levert op:
L/C — R- = wr2E2.
Beide zijden van de vergelijking delen door L- geeft:
1

f?2 _

■>

Hieruit volgt, dat de resonantie-cirkelfrequentie bepaald is door:

“r

= 1/XZ^
|/ L C
L-................

Uit deze vorm is door deling aan beide zijden door 2
frequentie te bepalen.
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(12)

de resonantie

We hebben dus aan de hand van het voorgaande gezien, dat we uit het
imaginaire gedeelte van de uitdrukking voor de impedantie de resonantiefrequentie kunnen bepalen.
Het nog overblijvende gedeelte, het reële gedeelte van de uitdrukking, geeft
ons dus de resonantie-impedantie van de gegeven keten. Door in de vorm de
gevonden resonantie-cirkelfrequentie in te vullen, vinden we de resonantieimpedantie:

Z

LJCR......................................................... (13)

We zouden ons thans nog de vraag kunnen stellen, hoe, in het geval dat niet
de resonantiefrequentie, doch een willekeurige frequentie op de keten werk
zaam was, de phaseverschuiving tussen stroom en spanning is te bepalen.
We hebben vroeger reeds geleerd, dat dit plaats kon vinden door de cosinus
of tangens te bepalen van de hoek van phaseverschuiving tussen de aan
gelegde spanning Ed en de stroom /f

I|XWL _ / \
■Ea

'

\

1

I
I
I
I

Ï

S'

E

oC
______ , 1

1

I,
Fig.

ii.

I,xR

J
Z reëel deel
Fig. 12.

Om voor dit geval de phaseverschuiving te bepalen, geven we in fig. n de
vectorenvoorstelling van deze schakeling. De cosinus of tangens van de hoek
van phaseverschuiving wordt nu bepaald door de verhouding van de zijden
van de driehoek, waarin hoek <p voorkomt. We kunnen deze cosinus of
tangens nog op een andere wijze bepalen. Bezien we hiertoe de symbolische
uitdrukking (9) voor de impedantie van de parallelschakeling, dan blijkt dat
deze uitdrukking feitelijk een serieschakeling van een ohmweerstand met
een reactantie voorstelt. We kunnen dit tot uitdrukking brengen door de
vectorenvoorstelling van fig. 12. Cos 9 wordt nu, zoals uit de figuur blijkt,
bepaald door de verhouding van de reële weerstand van deze schakeling tot
de totale impedantie van de keten. Volgens uitdrukkingen (9) en (10) vinden
we voor ons gegeven voorbeeld dus:

R/<»2 CR* + (vL—i!<*C')*__________
COS 9 “ 'VR2/^ C* + (L/w C2 — f?2/“ C — co L-/C j-'
R2 + (« L — i/co cy- '
Na vereenvoudiging kan deze vorm weer worden omgewerkt tot de uit
drukking, welke reeds in deel I, formule (99) is gegeven en welke luidt:

R____________________
COS <? - y-(7?2+ &)-2L2) {(l —M2C£)2 + öJ2 C2R2}

(14)
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Op gelijke wijze kan uit fig. 12 de tangens van de hoek van phaseverschuiving
worden bepaald. Deze is dan bepaald door:
L
ca C2

co L
tg 9 =

uZ.2

RGi C

C
I

CO C

ï

co L — wC£- — w3L-C

R

R_
o-C-

R* + (o>L

1

wC

Voor het algemeen vaststellen van cos 9 en tg 9, kunnen we de volgende
regel vastleggen.
Regel F. De cosinus van de hoek van phaseverschuiving wordt bepaald
door de verhouding van het reële deel der symbolische uitdrukking voor de impedantie
tot de absolute waarde der totale impe
dantie. De tangens van de hoek van phase
100 R
j 400 n
verschuiving wordt bepaald door de ver
houding van het imaginaire deel tot het
0,3 H
100£t
reële deel van de symbolische uitdrukking
van de impedantie.
-j soort
Ea
We geven hieronder nog enige voor
beelden van oplossing van een vraagstuk.
100V

-II-

Fig. 13.
Voorbeeld 3. In de in fig. 13 weer
gegeven stroomketen is de spanning Ea
100 V en de cirkelfrequentie <•>
500
rad. sec. Bereken met gebruikmaking van complexe grootheden:
ie. de impedantie van de gehele keten;
2e. de totale stroomsterkte;
?e- de impedantie van de parallelketen;
4e. de spanning op de parallelketen en die op de zelfinductie van 0/3 H;
5e- de stroomsterkte van de deelstromen;
6e. de phaseverschuiving tussen de totale stroom en de aangelegde spanning.
Oplossing.

2.

(100
400 j) (100 -— 500 ƒ)
100 + 400 j + 100 ■— 500;
102 (21 —j)

20

Z, — V 8602

Zt = Z, + Z2 = 860 + 380 j + 150 j

r

3802

860 + 530 j.

y/ 8602 + 5302 «k 1010 £2.
E,
Zt

100

10 .
101

?e.

Zt = > =--- =--- A.

4e.

De spanning over de parallelketen is bepaald door:

1010

20 (43 + 19».

5

5

Z, — 860 + 380 j;

Zt

102 (2 —;)

10’- (21 —j) (2 + ƒ) = 102 (43 + 19» =

2— 7

2e.

IO'1 (1 + 4» (1 — 57')

940 £2.

(15)

Er = A-Zi = 7— 94°

93>°7V.

De spanning over de zelfinductie is te berekenen uit:

£l - If

os L

.

=

ïjo

ss 14,85 V.

De stroom in de inductieve tak is bepaald door:
/L
f ’ - .93,07
93.07 -V '17
o>226 A.
100 V 17
1700
De stroom in de capacitieve tak is bepaald door:
Er_= 93>°7
93,07 V 26
0,182 A.
Ic
Zc
IOO V26
2600
5e-

a

c

bf

6e. De phaseverschuiving is bepaald
door toepassing van regel F, en is:
860
86
cos 9
IOIO

of
R2

C2

IOI

tgcp = 532 = 53
g ® 860
86’

Voorbeeld 4. In nevenstaande scha
keling (fig. 14) wordt aan de klemmen
a—b een spanning met frequentie
„d
100 000

,

,

,

—---— per. sec gelegd.

Fig. 14.

Hoe groot is het phaseverschil tussen
deze spanning en de spanning aan de klemmen c en d?
Wat is de verhouding tussen de effectieve waarden van deze spanningen?
Gegeven is: Ct - C2 = 5000 pF; R, — R.,
103 £i. (Examen radiotechnicus N.R.G. Oct. 1942.)

Oplossing. Noemen we de effectieve waarde van de spanning tussen a en b
£j, dan kunnen we de stroom door elke tak voorstellen door:
£1
Er
I
io’— 2 • IOSJ
IO3 (1 — 2;')'
R~wC
De spanning £., over C, is bepaald door:

E2

I ■ — 2 • 103;'

Ev-

2ƒ

2J—l’

De spanning E3 over R., is bepaald door:

E3

£, ■ --7’-1-.

I ■ IO3

2; —1

Het spanningsverschil tussen c en d is dus bepaald door E., — E3. Dus
£a —£3 ‘ £1 (

—1

2j
2J— I

2j

\

of

I )

|(2J + l) (—2>— l)|

£2—£3

n

5

1

Er
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i
E c —d = £2—£3 = ~ (3 — 4;').

Dus:

■

Hieruit volgt tg <p = — Va- De phasehoek is dus ca. -53° en Ec—d ijlt
53° na op Ea—b.
De absolute waarde van de spanning tussen c en d is:

£1 x z 16 + 9 —
5
Hieruit blijkt, dat de gevraagde verhouding 1 is.

e2—e3

Vraagstukken.
Twee zelfinductiespoelen, welke respectievelijk een zelfVraagstuk
inductie hebben van 0,005 H en 0,03 H en een ohmweerstand van resp.
10 D en 40 12, worden parallel aangesloten op een wisselspanning van 100 V
bij 500 per./sec.

Gevraagd:
ie. de totale stroomsterkte R;
26. de phaseverschuiving tussen Zt en Ea,
?e- de beide takstromen;
4e. de phaseverschuiving tussen E,a en elk der beide takstromen.

Vraagstuk 2. Van fig. 15 is gegeven:
~ van de spoel is 10 D.
De verliesweerstand Z?L
De reactantie van de spoel is 18 D.
10 |zF.
R
ao f2.
Ea
100 V.
ƒ
500 per. sec.

c

Ea

C,

L,

Fig. 15.

Ri

Lq

— 100 V.
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R2

Fig. 16.

L2
0,8 H.
Z?2 = 600 f2.
C2 - 0,8 (zF.
Gevraagd:
16. de totale stroomsterkte It;
2e. de stroom door C2;

L<
Ri

Gevraagd: Totale stroomsterkte Zt.
Stroom Z, door de inductieve tak.
Stroom Z2 door de capaciteit.
Stroom Z3 door de ohmweerstand.
Phaseverschuiving tussen Zt en £aPhaseverschuiving tussen Ix en F.-a*
Phaseverschuiving tussen Z., en E,.
Phaseverschuiving tussen Z3 en E^.
Vraagstuk 3. Gegeven:
T ' rfig.
In
'~ 16
' is
Z-t
0,4 H.
Z?, — 300 f2.
Ct
0,6 (j.F.
CO
= 1000 rad./sec

C

|R

Z- A,

r

;

■

-

i
|
I

ye.
4e.
^e.

de stroom door L2;
de phaseverschuiving tussen 7t en E3;
de spanning over Lu over L2 en over Rt en

Vraagstuk 4. Een verliesvrije condensator van T/3 (rF en een weerstand van
10 000 Q zijn parallel aangesloten op een wisselstroombron, die een sinus
vormige wisselspanning met cirkelfrequentie
— 300 rad./sec heeft. Bereken de
grootte van de capaciteit en de weerstand welke in serie geschakeld de eerst
genoemde combinatie bij deze frequentie kan vervangen.
Examen Radiotechnicus N.R.G. April 1938.
R<

L

Ri

Vraagstuk 5. Bereken de frequentie
waarbij phase-resonantie optreedt in de
schakeling volgens fig. 17.
Gegeven is Rj = 1000 f2, R.,
5 f2,
C
500 pF, L ----- 200 ij.H.
Vraagstuk 6. Indien de volgende
uitdrukking gegeven is, hoe groot zijn
dan de absolute waarde, de reële waarde
en de imaginaire waarde?
a + jb 4- 7-t — j - o.

Fig. 17.

°c
R3

b
r4

R2

C2
d

Fig. 18.

400ft
300 ■
200
100
0
O

1S

VeFF.

30

Fig. 19.

Vraagstuk 7. a. Voor welke frequentie kan men de brugschakeling van
fig. 18 in evenwicht
t
brengen, d.w.z. is er geen spanning tussen de punten
Hoe groot moet hierbij de weerstand R, zijn?
a en b?
l
b. De weerstand R.t vervangt men door de serieschakeling van vijf gloei
lampjes. De weerstand van ieder dezer lampjes is afhankelijk van de aan
gelegde spanning volgens de rechtlijnige karakteristiek, weergegeven in fig. 19.
Hierdoor is het brugevenwicht afhankelijk van de grootte van de tussen c en d
aangesloten wisselspanning.
Welke effectieve waarde moet deze wisselspanning hebben om de brug in
evenwicht te brengen?
Examen Radiotechnicus N.R.G. November 1945.
F'
or
Vraagstuk 8. Bepaal in schema fig. 20 de waarden
"7, C van L en C zodanig, dat de impedantie tussen de
Li
36 fi
en C
klemmen 1 en 2 voor <0 = 7500 rad./sec reëel wordt
2_________
en gelijk aan 36 fi.
Fig. 20.
Hoe groot is het vermogen, dat aan de weerstand
R wordt geleverd, als aan de klemmen 1 en 2
een generator (<o = 7500 rad. sec, emk 72 V, inwendige weerstand 36 fi)
wordt aangesloten?
Examen Radiotechnicus N.R.G. Maart 1946.
23

X

Vraagstuk 9.
g. Door een serieschakeling van een luidsprekerspoeltje en een
inductievrije weerstand van n £2 vloeit een wisselstroom met de cirkelfrequentie <o = 2400 rad./sec. De effectieve spanning over het spoeltje is 25 V;
-------------- over
----- de inductievrije weerstand
-------- ■—1 is 11 V; de effectieve
de effectieve spanning
spanning over het spoeltje en de weerstand samen bedraagt 30 V.
a. Hoe groot is de impedantie van het spoeltje?
b. Hoe groot is de zelfinductie van het spoeltje?
Welk vermogen verbruikt het spoeltje?
Examen Radiotechnicus N.R.G. Maart 1946.
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HOOFDSTUK

III

ELECTRISCHE TRILLINGEN EN
TRILLINGSKRINGEN.
■<

5

In het eerste deel hebben we reeds kennis gemaakt met verschillende kringen,
waarop een wisselspanning werd aangesloten. Om ons met succes in de
problemen der radiotechniek te kunnen verdiepen, moeten we de verschillende
trillingen, welke in een keten kunnen ontstaan, nader bekijken. In de trillings
leer worden onderscheiden:
ie. vrije trillingen;
ze. gedwongen trillingen.
Onder het in vrije trilling zijn van een keten wordt verstaan het geval, dat
de keten electrisch aangestoten wordt, en daarna geheel aan zichzelf wordt
overgelaten, m.a.w. dus dat de trilling, welke in de keten werkzaam zal zijn,
niet afhankelijk is van invloeden buiten de keten, doch alleen van de electrische
eigenschappen van de kring zelf.
Onder een gedwongen trilling wordt verstaan een trilling in een keten, welke
niet alleen afhankelijk is van de kringconstanten, maar ook van invloeden
buiten de keten.
Vrije trillingen.

Een eenvoudige vrije trilling kan optreden in een schakeling, zoals door
fig. 21 is
i aangegeven. Zoals de figuur aangeeft, zijn in serie geschakeld een
capaciteit,, een zelfinductiespoel en een schakelaar S. We gaan bij het volgende
uit van de veronderstelling, dat er in de keten geen
ohmweerstand aanwezig is.
Stel nu het geval, dat de schakelaar S geopend
is en dat we de condensator C opladen. Na lading
L
van de condensator tot de spanning E wordt de
C
schakelaar gesloten, terwijl de krachtbron, welke
voor het laden van de condensator heeft gezorgd,
buiten werking wordt gesteld. We zullen nu nagaan,
Fig. 21.
wat er in de kring zal geschieden.
De spanning van de condensator is door het
sluiten van de schakelaar S over de zelfinductiespoel werkzaam, hetgeen
ontlading van de condensator ten gevolge zal hebben. De ontlaadstroom van
de condensator is echter geen constante stroom, doch zal gedurende het
ontladingsproces in sterkte variëren. Tegen deze verandering in stroomsterkte
zal zich de Emk van zelfinductie van de in de keten aanwezige spoel verzetten,
en wel zodanig, dat gedurende het moment van grootste stroomverandering,
de Emk van zelfinductie maximaal zal zijn.
Op het moment van sluiten van S zal er een aangroeiende stroom ontstaan
in de richting,, waarin de condensatorspanning werkzaam is. Op dat moment
is de verandering in stroomsterkte maximaal, waardoor een Emk van zelf
inductie over de spoel zal worden ontwikkeld, welke van gelijke grootte

T_
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is, doch in tegengestelde richting werkt als de spann ng van de condensator.
We moeten bij deze redenering goed in het oog houden, dat deze Emk
van zelfinductie en de condensatorspanning niet precies i8oc in phase ver
schoven zijn, doch iets minder. Het zal duidelijk zijn, dat er eerst een
stroomverandering moet zijn, om een veldverandering te veroorzaken, welke
de Emk van zelfinductie over de spoel kan doen ontstaan.
De stroomloop, welke hier beschreven is, heeft ten gevolge gehad, dat de
spanning van de condensator is afgenomen, waardoor weer een verandering
in stroomsterkte zal ontstaan, doch een kleinere dan zoeven het geval was.
De Emk van zelfinductie zal dus ook afnemen, waardoor de stroom in de
keten groter kan worden. We verkrijgen dus zo voortgaande een aangroeiende
stroom in de keten, waarbij zowel de spanning aan de condensator als de
Emk van zelfinductie zal afnemen. Na zekere tijd zal de condensator geheel
ontladen zijn, en zal de stroom in de keten zijn maximum bereikt hebben.
De stroom zal thans snel tot een waarde nul willen afnemen. Tegen deze
verandering in stroomsterkte verzet zich echter wederom de Emk van zelf
inductie, waardoor de stroom in de keten
niet onmiddellijk nul kan worden, doch
in stand gehouden wordt. Dit heeft ten
gevolge, dat de condensator in tegen
gestelde zin als zoeven wordt opgeladen.
Het blijkt dus, dat gedurende de eerste
kwartperiode de stroom en de spanning
van de condensator in positieve richting
werkzaam zijn, terwijl in de tweede kwart
periode stroom en Emk van zelfinductie
in positieve richting werkzaam zijn. Hier
Fig. 22.
uit volgt weer direct, dat gedurende de
eerste kwartperiode de energie in de keten
geleverd wordt door de capaciteit, terwijl gedurende de tweede kwartperiode
de energie geleverd wordt door de zelfinductie.
Het resultaat van het bovenstaande is, dat er in de keten een ongedempte
trilling zal ontstaan, waarvan de frequentie bepaald wordt door de electrische
eigenschappen van de keten, dus door de grootte van de werkzame capaciteit
en zelfinductie. De gedaante van deze trilling is in fig. 22 weergegeven. De
energie van de condensator (V. CV') wordt omgezet in die van het magnetisch
veld van de zelfinductiespoel (*/2 LI2).
Daar wij verondersteld hebben, dat er in de keten geen verliezen zijn, zullen
deze beide hoeveelheden energie steeds gelijk aan elkander zijn, waardoor we
dus de volgende vergelijking kunnen opstellen:

■

V2 CV2 = '/, L I2.
Uit deze vergelijking kunnen we de maximale stroom, welke in de keten
zal vloeien, berekenen; deze is dus gelijk aan:
I

-vv:i

(16)

Uit bovenstaande beschouwing blijkt dus, dat, indien de condensator slechts
eenmaal wordt opgeladen, en de keten daarna aan zichzelf wordt overgelaten,
er in de kring steeds een ongedempte trilling zal blijven bestaan. Deze
ongedempte trilling, welke dus uitsluitend bepaald wordt door de electrische
eigenschappen van de keten, wordt een ongedempte vrije trilling genoemd. De
frequentie van deze trilling is dus bepaald door:
26

4

1

f0 = 2-VLc ........................

(17)

Deze frequentie zullen we als de eigenfrequentie /0 aanduiden.
Zoals we weten, is de golflengte bepaald door:

Substitueren we in deze vorm voor / de uitdrukking (17) en voor p de op
pag. 5 aangegeven waarde 3 • io“ m per sec, dan verkrijgen we een uitdrukking
voor de golflengte in meters.

Dus:
X — 3 • 108 • 2 - V LC.
Indien we L en C in :j.H en |zF uitdrukken, dan vinden we:
/■ - 3 • 102 • 2 ~ V LC

of:
X
1885 VZL C .............. (18)
Indien we de golflengte, de zelfinductie en de capaciteit alle uitdrukken in
cm verkrijgen we:
>.
2 - VLC
(18a)
Gedempte vrije trillingen.
Het zal geen nader betoog behoeven,
dat deze ongedempte vrije trilling in
werkelijkheid niet kan voorkomen, daar
de mogelijkheid van een keten zonder
Fig. 23.
ohmweerstand niet bestaat, terwijl
tevens nog aandacht aan de straling van
de keten moet worden besteed, welke hier ook buiten beschouwing is gelaten.
Indien de hiervoor beschouwde keten echter niet weerstandsloos veronder
steld was, dan zal het duidelijk zijn, dat de amplitude van de optredende trilling
niet steeds even groot zal blijven. We weten toch, dat in de ohmweerstand
warmte-ontwikkeling plaats vindt, hetgi
hetgeen ten gevolge heeft, dat het aan de
keten medegedeelde electrische arbeidsvermogen zal afnemen.
nimmer meer die waarde
Hieruit volgt weer, dat
c__ de
2. condensatorspanning
'
terug zal krijgen, welke in den beginne daaraan werd medegedeeld. De
amplituden zullen dus steeds kleiner worden, waardoor een gedempte vrije
trilling ontstaat (fig. 23). Met behulp van hogere wiskunde kan worden aan
getoond, dat de eigenfrequentie van zulk een keten is te berekenen uit:
1

I

f» = 2~r I

1 '

LC

4 L-

(19)

Zoals we dus uit formule (19) zien, is de frequentie van de keten ook afhan
kelijk van de grootte van de ohmweerstand. Dit is ook te verklaren,
indien we bedenken, dat de stroomveranderingen belemmerd worden door de
werking van deze weerstand. De stroom zal als het ware minder vlug kunnen
toenemen en afnemen, waardoor de frequentie van het geheel zal worden
gewijzigd.
Het is van belang formule (19) nog eens nader onder ogen te zien. Er kunnen
zich bij de beschouwing van deze vorm drie verschillende gevallen voordoen
en wel:
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ie. iLC - R2I$L2-,
2e. 1 LC < R2^L23e. i/LC > R2 4Z.2.
Indien het onder ie. genoemde geval aanwezig is, dan blijkt, dat de eigenfrequentie van de keten gelijk aan nul is. Dit wil dus zeggen, dat het dan niet
mogelijk is, dat de keten in vrije trilling geraakt. Ketens, waarbij dit het geval
is, worden niet-afgestemde of aperiodische kringen genoemd.
De tweede mogelijkheid zou als resultaat opleveren, dat het gedeelte onder
het wortelteken negatief is, waardoor de frequentie dus een imaginaire of
onbestaanbare waarde verkrijgt.
Voor het derde geval levert de uitdrukking een bestaanbare waarde op,
waaruit volgt, dat de keten in vrije trilling kan geraken.
Uit de hiervoor gegeven beschouwingen is te bepalen, hoe groot de ohm
weerstand maximaal mag zijn om de mogelijkheid van een vrije trilling niet
uit te schakelen.
We verkrijgen slechts een vrije trilling, indien

R-

1

LC

Dus indien:
R <

.............................................. (20)

Indien de waarde van de in de keten geschakelde ohmweerstand dus
gelijk is aan of groter dan \ qL/C, dan is er van een vrije trilling in de
bedoelde keten geen sprake meer. Meestal is echter bij de in de radiotechniek
in gebruik zijnde ketens de ohmweerstand slechts zeer gering vergeleken bij
de waarde van de zelfinductie, zodat in de meeste gevallen zelfs de term
7?2,!4L2 in formule (19) kan worden verwaarloosd, zodat ook voor die ketens,
1

waarin een ohmweerstand aanwezig is, de formule /0 =
2

VËc

kan

worden toegepast.
We moeten echter wel bedenken, dat, al passen we bij berekeningen deze
verwaarlozing toe, de trilling in de keten een gedempt karakter heeft. Het
kan worden aangetqond, dat de optredende stroomwaarden kunnen worden
berekend uit:

i = / sin co t e

zL

t

(21)

De factor t stelt hierin voor het tijdsverloop gerekend van het ontstaan der
trillingen af. e (epsilon) is het grondtal der natuurlijke logarithmen (s = 2,718).
Om de waarde van een opvolgende amplitude te bepalen, kan in bovenstaande
formule sin cot — -h 1 gesteld worden, zodat deze vorm overgaat in:
R
zLl

A = ±/e

...................................... (22)

waarin A voorstelt de amplitude, welke na een tijdsverloop van t sec optreedt.
Uit deze uitdrukking valt eenvoudig af te leiden, dat het gedempte karakter
van de trilling bepaald wordt door
R
De mate van de optredende demping kan aangeduid wordt door de dempingsverhouding, d.i. de verhouding tussen twee amplituden, welke een periode
van elkander verwijderd zijn. Stelt de uitdrukking (22) de eerste van de beide
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te beschouwen amplituden voor, dan is de andere amplitude aan te geven met:
6»
/(t + r) = -z'e
waarin T de eigen trillingstijd van de keten voorstelt. De verhouding tussen
deze beide amplituden is dus bepaald door

R

h

Ie

!< ,

+ T)
Ze

R

zL '
R T

2L1

----- e

2L

T

zL

R

+ ^L. T
Het is dus de factor e 2'L , die de verhouding tussen beide amplitudewaarden, dus de dempingsverhouding, voorstelt. Aangezien e een constante is,
bepaalt -

T dus feitelijk de dempingsverhouding.

p
De waarde —T is de natuurlijke logarithme der dempingsverhouding,

meestal logarithmisch decrement d genoemd, of kortweg decrement van de trilling.

d

R

T

(23)

Daar T de trillingstijd voorstelt, mogen we deze vervangen door y, dus

d=

ƒ?
2/L

- ƒ?
L

Vraagstu k k e n.
Vraagstuk
Een condensator met een capaciteit van 6000 pF en een zelf
inductiespoel van 70 (7-H vormen een trillingskring. De verliesweerstand is
Bereken:
75
“
ie. de eigenfrequentie;
de dempingsverhouding;
3 e. het logarithmisch decrement.
4e. Wat is de minimale weerstand, welke moet worden bijgeschakeld, om
de keten aperiodisch te maken?

Vraagstuk 2. Met een zelfinductiespoel van 1000 jxH, waarvan de verlies
weerstand 10 ft bedraagt, wordt een trillingskring gevormd, waarvan de eigen
frequentie 300 kper./sec bedraagt (1 kiloperiode = 1000 perioden). Bereken:
ie. de waarde van de te bezigen condensator;
ze. het logarithmisch decrement.
Vraagstuk 3. Hoe groot is het logarithmisch decrement van de keten, in
het vorige vraagstuk gegeven, indien de afstemming wordt gewijzigd tot
320 kper./sec, door verandering van de waarde van de afstemcondensator?
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IV

GEKOPPELDE KRINGEN.
Inleiding.

In deel I, blz. 91 e.v., hebben we reeds kennis gemaakt met de resonantiekrommen van de in serie en parallel geschakelde ketens, waarin capaciteit,
zelfinductie en ohmweerstand zijn opgenomen. We willen thans deze
krommen aan een nader
onderzoek onderwerpen.
Hiertoe is de resonantieIr
kromme van een serieketen nog eens in fig. 24
weergegeven.
Indien er op deze keten
een spanning E wordt aan
gesloten, is de stroom door
de keten bepaald door:

1

E

7=

R + ƒ co L -

....

<
kun-

Daar C -

nen we voor deze vorm
ook schrijven:

7=

------ E~-

Wo-’OKp/s

0)o+10 Kp/S

Fig. 24.

We kunnen deze vorm ook schrijven als:
E

I -

a>0L

I R ,,

(\“o

■R

OJp

co

Nu stellen we---- 7 ~ £ Hier verstaan we onder <5 de verliesfactor van
p, waarin p de relatieve verstemming
de keten. Verder stellen we —---“o
aangeeft.
Bovenstaande vorm gaat hiermede over in:
£
7= -E— ■ —'
*6,. 4.
w04 <5 ~[-jP
Na vermenigvuldiging van teller en noemer van de breuk met R vinden we:

z *..
R

3°

7...

ö+jP

!=

De absolute waarde is dus
r
E
ö

.

.

..................................... (25>

In het geval, dat ƒ = ƒ„, is de verstemming ft = o, waarmede de resonantiestroomwaarde dus bepaald is door: 1 — -^.

Met de bovenstaande uitdrukking kunnen we dus zeer nauwkeurig de bij
een willekeurige frequentie in de kring optredende stroom bepalen.
Door ft in een andere vorm te gieten, kunnen we echter een gemakkelijker
uitdrukking bepalen, zij het dan ook een benaderende. De betekenis van ft
komt dan echter beter tot uiting.
“p

ft = -

CD

“o

Hiervoor kunnen we schrijven:

ft

/(—o/

L(

1

co
/
C00 I
0
ƒ■
“o\
“/
“o\
---- co
Noemen we nu de verstemming <0 —
“0o —
= Aco,
Aw, en gaan we uit van de ver
onderstelling, dat de verstemming niet te groot is, m.a.w. dat de opgedrukte
frequentie niet te veel van f0 afwijkt, dan kunnen we benaderend <0 + co0 —
2 co0 schrijven.
Hiermede gaat de laatste vorm over in:
2 A co
ft = co0
Voeren we deze waarde van ft in de gevonden uitdrukking van de stroom I
in, dan verkrijgen we:

'-4-

Ö

12 A o>\2
\ <oo )
We kunnen nu een uitdrukking afleiden, waarmede op eenvoudige wijze de
resonantiekromme van een kring kan worden berekend.
Stellen we in de grafische voorstelling van de resonantiekromme Io als
eenheid voor, dan kunnen we eenvoudig de verhouding van de stroomwaarde I
bij willekeurige frequenties tot /„ bepalen.

I

De verhouding .-is bepaald door:

A>

E

I

4

<5

*1

2 A <0 \2

<*>o ’

<5______

E
R

Is dus Aw - o, dan vinden we voor

(26)

]/«>+( 2 “Aoco\) 2
I

To

= i. Deze eenheid kan op een

willekeurige schaal worden uitgezet.
Ter verduidelijking van het voorgaande willen we met behulp van (26) een
punt van een resonantiekromme bepalen.
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Van een keten is gegeven:
<5 = —

100

en

“o = 5-IO6.

Gevraagd wordt ieen punt van de resonantiekromme te bepalen bij A co = 5000.
Volgens (26) is:
10 — 2
I
ö______
0,9.
Io~
/ 2 A <x> \

]/ <52 + \

“o J

Hieruit volgt I = 0,9 • Zo, en daar I„ als eenheid is uitgezet, kan I dus
eenvoudig worden bepaald.
Selectiviteit en resonantiebreedte.

Zoals ons reeds bekend is,’ wordt de hoogte van de top der resonantie
kromme bepaald door de grootte van de ohmweerstand, welke in de
keten aanwezig is. De scherpte van de kromme wordt bepaald door de
verhouding L/C.
In het resonantiegeval is de stroomsterkte in de seriekring te berekenen
uit Z = E/R. De spanning over de zelfinductie is dan, indien we de ohmweerstand R van de spoel verwaarlozen t.o.v. de reactantie cooL:
I • G)o L = E

Het zal duidelijk zijn, dat de verhouding

R '
een maat is voor de ont-

wikkelde spanning over de zelfinductie; zij wordt de kwaliteitsfactor, opslingerfactor of kortweg Q-factor van de kring genoemd. Deze factor is, zoals nog
verder zal blijken, een zeer belangrijk gegeven.
De toepassing van afgestemde ketens en de eisen, welke daaraan gesteld
moeten worden, zijn als volgt te overzien.
De stroom, welke in het algemeen door een telefoniezender in de zendantenne
wordt opgewekt, kan aangegeven worden door de volgende uitdrukking, welke
in het derde deel nog nader wordt afgeleid.
i ■ li sin rot — J/z A cos (“ + P) f + Vz A cos (“ —p) t........... (27)
Deze uitdrukking geeft aan, dat het signaal bestaat uit drie componenten
en wel:
ie. een trilling met een frequentie <0, overeenkomende met de draagtnlling
van de zender;
ze. een. trilling met een frequentie (co + p). In deze uitdrukking is p de
het l.f. signaal, waarmede de draagtrilling wordt gemoduleerd;
frequentie van
■
?e. een trilling met een frequentie (co—p).
Indien we p (de frequentie der l.f. trilling) van de laagst waarneembare tot
de hoogst waarneembare toon laten veranderen, dan zullen de hierbij be
horende frequentiewaarden van (co -f- p) en (co — p) een frequentiegebied
insluiten, dat zijband wordt genoemd.
Is nu het geval aanwezig, dat de zender door spraak of muziek gemoduleerd
wordt, dan zullen er zijbanden ontstaan, welker gebied begrensd wordt door de
frequenties van 50 en 10000 per./sec. Hieruit ontstaat de eis, dat de frequenties
der draagtrillingen van twee telefoniezenders een frequentiegebied van minstens
20 000 per./sec uit elkander moeten liggen om een muziekontvangst van goede
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I

kwaliteit te kunnen bewerkstelligen. Door het zeer grote aantal omroepzenders
is men echter reeds lang van deze eis afgestapt, en neemt men thans
genoegen met het feit, dat de draagtrillingen van zenders een afstand van
9000 per./sec van elkander verwijderd moeten zijn, waaruit weer volgt, dat de
zijbanden van de zender 4500 per/sec bedragen. Deze zijbanden zijn het nu,
welke later door de ontvanger weder in geluid moeten worden omgezet.
Bezien we de uitdrukking voor de zijbanden eens nader, dan blijkt ons, dat
de hoogste tonen vertegenwoordigd worden door een frequentie, welke het
meest van de frequentie der draagtrillingen verwijderd ligt, terwijl de lage
tonen daarentegen dichter bij de draagtrilling gelegen zijn. De toepassing van
de afgestemde kringen bij de radio-ontvangtechniek is nu zo, dat de trillingskring wordt afgestemd op (in resonantie gebracht met) de draagtrilling van
het zendende station. Het is nu de bedoeling, dat de keten zowel de draag
trilling als de beide zijbanden zoveel mogelijk onverzwakt doorlaat.
Hierbij moet echter tevens de eis gesteld worden, dat de frequenties, welke
buiten dit gebied gelegen zijn, in het geheel geen of slechts in zeer geringe
mate effect mogen hebben.
Dit wordt duidelijk, indien we eens veronderstellen, dat twee zenders lokper./sec
van elkander verwijderd zijn. Passen we nu voor de ontvangst van de ene
zender een afgestemde keten toe, welke een frequentiegebied van 11 kper./sec
goed doorlaat, dan zal daarvan het gevolg zijn, dat niet slechts de gewenste
Zender wordt waargenomen, doch tevens de hoge tonen van de tweede
Zender, hetgeen dus zeer storend zal zijn.
Het ideale geval zou zijn, dat het gehele uitgezonden frequentiegebied van
een zender in gelijke sterkte zou worden doorgelaten, terwijl naast dit frequentie
gebied in het geheel geen weergave plaats zou vinden. Hiertoe zou de resonantie
kromme van zo’n keten de gedaante moeten hebben, welke in fig. 24 gestippeld
is weergegeven. Een dergelijke resonantiekromme noemt men een ideale
resonantiekromme. Deze is echter in de practijk niet te verwezenlijken. De
eisen, welke aan een afgestemde keten moeten worden gesteld, zijn te bezien
uit een oogpunt van:
te. een gelijkmatige doorlating van het gehele weer te geven frequentiegebied;
ze. de selectiviteit.
Onder de selectiviteit van een bepaalde kring wordt verstaan het vermogen om
een storend signaal van het gewenste signaal te scheiden. Voor een hoge
selectiviteit is het dus een vereiste, dat de resonantiekromme een zeer scherp
en dus tevens een smal verloop heeft. Zoals we echter gezien hebben, speelt
de gelijkmatige doorlating van een geheel frequentiegebied bij de radioontvangst een zeer grote rol, daar naast de draagtrilling de beide zijbanden
zo mogehjk onverzwakt moeten worden doorgelaten.
De selectiviteit van een keten kunnen we in een getalwaarde uitdrukken,
welke we het selectiviteitscijfer noemen. Dit kunnen we als volgt definiëren:
Onder het selectiviteitscijfer wordt verstaan de verhouding van de phaseresonantiefrequentie tot de verstemming Af, welke nodig is om bij constante
spanning de stroom in een serie-keten of de spanning over een parallelkring bij
constante stroom terug te brengen tot 1/J0 van de waarde, welke bij resonantie optreedt.
Dus S =

............................................... (28)

Tegenwoordig wordt een keten, waarbij na een verstemming van 4500 per./sec
de stroom of spanning tot x/io van de waarde bij resonantie terugvalt, behoorlijk
selectief genoemd.
Radiotechniek, Deel II - 3
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Voor S kunnen we een benaderende uitdrukking afleiden, waarin de kringconstanten voorkomen. Uit de definitie van het selectiviteitscijfer S volgt dus,
dat de stroom of spanning in resonantie zich verhouden moet tot de stroom
of spanning buiten resonantie als 10 : 1.
In verband met de uitdrukking (26) kunnen we dus de volgende vergelijking
opstellen:

R

]/62+(

I

Hieruit volgt:

<52 +

2 A co

2 A co

“o

IO.

ó

r

“o
/ 2 A co\“
100 ó2 ■— <52 =
of
ó2
\ “o /
Verwaarlozen we de factor ó- t.o.v. 100 <52, dan vinden we voor Aco:
100 = -

R

■>R
2~L'
Het zal duidelijk zijn, dat deze verstemming aan beide zijden van de resonantiefrequentie mogelijk is.
Dit is dus de verstemming, welke nodig is om de stroom of spanning tot
1/10 van de resonantiewaarde te reduceren.
A co

en

t

kunnen we schrijven:

Daar volgens definitie 5 =
c — ƒ0

A/

_ /o

5JR

2 ~/o L.

5r

OJ0 Z.
0,2

R

(29)

2-L
Het selectiviteitscijfer 5 is dus, zoals blijkt, een kringconstante.
Indien dus van een bepaalde keten het selectiviteitscijfer gegeven is, dan
hebben we daaraan practisch niet veel betreffende de selectiviteit. Dit cijfer
is slechts van belang om enige kringen, die voor hetzelfde doel dienst moeten
doen, met elkander te kunnen vergelijken. Hebben we dus twee kringen, die
beide op een bepaalde golflengte zijn afgestemd en hun selectiviteitscijfer is
respectievelijk 50 en 60, dan kunnen we zeggen, dat op die bepaalde golf de
laatstgenoemde keten het meest selectief is.
Opdat deze uitdrukking voor de selectiviteit geen verwarring stichte, merken
wij hierbij op, dat de selectiviteit van een keten, waarbij door verandering
van de capaciteit een bepaald golfbereik moet worden overbrugd, onafhankelijk
van de frequentie is. Om dit duidelijk te maken moeten we nog een ander
begrip invoeren, nl. de resonantiebreedte. Onder de resonantiebreedte wordt
verstaan het verschil tussen de beide frequenties, waarbij stroom- of span
ningswaarde tot Vlo van die bij resonantie is gereduceerd.
Het zal duidelijk zijn, dat de resonantiebreedte bepaald is door de volgende
uitdrukking:
Resonantiebreedte = 2 A/
(3°)
Substitueren we voor A/ de gevonden waarde, dan vinden we:

5-R
10
R
(31)
2 ~L
2 tc L
Veronderstellen we nu, dat R een constante is, dan blijkt, dat de resonantieResonantiebreedte = 2
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breedte van een keten onafhankelijk is van de afstemming, dus voor het gehele
frequentiegebied, dat met de keten bestreken moet worden, gelijk. Hieruit volgt,
in verband met de hiervoor gegeven algemene definitie voor de selectiviteit, dat
deze ook van de frequentie onafhankelijk is.
R
beslissend.
L
Zoals de practijk echter heeft aangetoond, verandert de selectiviteit van
een keten, in tegenspraak met de gevonden uitdrukking, dikwijls met de
capaciteit van de afstemcondensator. Dit ontstaat ten gevolge van onregel
matigheden in de gebezigde spoelen, waarvan de wervelstroomverliezen omge
keerd evenredig met de golflengte veranderen. Bij langegolfspoelen met
hogere zelfinductie is een gunstige verhouding RjL het eenvoudigste te
bereiken, daar de weerstand R evenredig met het windingsgetal toeneemt,
terwijl, zoals we weten, de zelfinductie met het kwadraat van het windings
getal toeneemt (zie pag. 63, deel I).
In het voorgaande hebben we verondersteld, dat R in een keten eenjconstante
grootheid zou zijn. Dit is echter niet het geval, deze neemt toe naarmate de
frequentie groter wordt. Ook uit dit oogpunt bezien, is dus de selectiviteit
weer geen constante en zal zij afnemen met toenemende frequentie.
Het zal geen nader betoog behoeven, dat een enkele afgestemde kring
moeilijk kan voldoen aan de voorwaarden, dat de hoge toonfrequenties van
de modulatie niet te zeer verzwakt mogen worden, terwijl nog verder van de
draagtrilling verwijderd liggende frequenties geheel onderdrukt moeten worden.
Dit is dan ook de reden, dat in de tegenwoordige toestellen algemeen gekoppelde
stelsels (zg. „bandfilters”) worden gebezigd, die, zoals hierna zal blijken,
beter aan de gestelde eisen kunnen voldoen.
Met een vorm van gekoppelde kringen hebben we reeds in deel I kennis
gemaakt, en wel bij de behandeling van de transformator. Er wordt aan de
secundaire zijde van een transformator energie afgenomen, welke energie
geleverd moet worden door de primaire wikkeling. In het algemeen wordt
onder de koppeling van enige trillingskringen verstaan een zodanige opstelling
van de ketens onderling, dat energie van de ene kring naar de andere kan
overgaan. Deze koppeling kan zowel door middel van inductie als door de
invloed van een weerstand, zelfinductie of capaciteit plaats vinden. In het
volgende zullen we de reactantie, welke de koppeling veroorzaakt, aanduiden
als de koppelreactantie. Daar gekoppelde kringen in de radiotechniek een zeer
grote rol spelen, is het van belang deze terdege te onderzoeken en ons van
de verschijnselen, welke zich voordoen, goed rekenschap te geven.
Voordat we overgaan tot de behandeling van de verschillende mogelijkheden,
welke bestaan om enige trillingskringen met elkander te koppelen, moeten
we eerst enige definities invoeren.
Men onderscheidt in principe twee methoden van koppelen en wel:
ie. De indirecte koppeling. Onder een indirecte koppeling wordt verstaan
een koppeling welke zodanig is, dat indien de koppelreactantie wordt weg
genomen, de trillingskringen elk voor zich nog volkomen intact blijven.
ze. De directe koppeling. O
Onder een directe koppeling wordt verstaan een
koppeling welke zodanig is, dat, indien de koppelreactantie, welke tussen de
aanwezig is, wordt
weggenomen, de oorspronkelijke trillingskringen
1beide
'■ ’ketens
•
J---------------------niet meer blijven bestaan.
Verder moeten we nog een definitie kennen van de koppelfactor, of
koppelcoëffici'ént; deze geeft aan de mate van invloed welke trillingskringen
op elkander uitoefenen.
Voor de selectiviteit is dus de verhouding
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Onder de koppelcoëfficiënt wordt verstaan de verhouding van de koppel reactantie tot de wortel uit het product van de gelijksoortige reactanties, welke
in elk der kringen voorkomen.
Dit zijn voorlopig de drie belangrijke definities waarop verdere beschou
wingen van gekoppelde ketens kunnen worden gebouwd.

I.

Indirect=inductieve koppeling.

We zullen beginnen met de berekening en beschouwing van twee indirectinductief gekoppelde kringen. In fig. 25 zijn deze gekoppelde kringen in
tekening gebracht.
De beide ketens kunnen elkander beïnvloeden door de werking van de
magnetische velden, welke
om de zelfinducties zullen
ontstaan. De invloeden,
welke de beide ketens
wederkerig op elkander
uitoefenen, zijn gelijk in
grootte. Van deze invloed
wordt rekenschap gegeven
door de coëfficiënt van
wederzijdse inductie M,
uitgedrukt in
henry’s,
welke op de volgende
wijze kan worden bepaald.
Op pag. 63, deel I,
hebben we afgeleid, dat
Fig. 25.
de coëfficiënt van zelfinductie bepaald is door
d?
d.w.z. door de veldverandering welke in een spoel optreedt, ten gedï
volge van een wijziging in de stroomsterkte.
We kunnen nu voor de coëfficiënt van wederzijdse inductie een gelijksoortige redenering opbouwen en wel:
d'£i
M=^

dG - d?T............................... (32)

waarbij we met do., de veldverandering voorstellen, welke in de tweede spoel
optreedt ten gevolge van een stroomverandering, welke in de eerste keten
plaats vindt.
Daar de koppelcoëfficiënt de mate van invloed aangeeft, welke beide ketens
op elkander uitoefenen, kunnen we hiervoor ook schrijven:
of

.................... (33)
d?2
Deze factor k is evenals de factor M voor beide kringen even groot.
k=

Voor M

k=

v--kunnen we door substitutie schrijven:

dtj

M = k-^

en

dzx

M = kaz2

De totale wederzijdse invloed van beide kringen op elkander is bepaald dooi:

M-M =k-^-k-^f.
dzL
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du’

I
i

d<p,
d<pt
dtp, .
,
,
. ..
r
Voor —
— en ~dT" kunnen
"dT~
kunnen we volgens het voorgaande schrijven

Vullen we dit in dan wordt gevonden M- = k2 • Lt • L„,

en Lz.

dus:

M=k
Hieruit is eenvoudig te bepalen, dat:
M _
k

VI^l2 ...................

(34)

(35)

Tot dit resultaat kunnen we ook komen door toepassing van de hiervoor
genoemde definitie van de koppelcoëfficiënt.
w A7
Uit deze definitie volgt, dat k
■ /ƒ7 ƒ. ’ waarm
de koppelreactantie
is. Vereenvoudiging van deze vorm geeft aïs resultaat uitdrukking (35).
Gaan we thans over tot een nadere beschouwing van fig. 25.
De secundair geïnduceerde spanning.

We veronderstellen, dat tussen de punten a en b van de primaire kring
een wisselspanning Et met cirkelfrequentie <0 werkzaam is, terwijl de zelfinductie, capaciteit en weerstand in deze keten respectievelijk Llt Cj en
genoemd worden, en die van de secundaire kring respectievelijk L.,, C, en 7?,.
De spanning E, zal door de primaire keten een stroom zenden, die we
7, noemen. Ten gevolge van deze stroom ontstaat er om de spoel
een
veranderend krachtveld, waardoor in L, een spanning wordt geïnduceerd. De
grootte van deze in de secundaire keten geïnduceerde spanning kan worden
voorgesteld door de volgende uitdrukking:

Ës = —juMÏ,

(36)

Deze vorm voor de door de werking van de primaire keten in de secun
daire kring geïnduceerde spanning kunnen we op de volgende wijze toelichten.
De Emk Es zal, evenals dit bij de werking van een zelfinductiespoel het
geval is, go“ naijlen op de stroomverandering, waardoor deze spanning is
ontstaan. Symbolisch kunnen we deze naijling tot uitdrukking brengen door
de factor — j in uitdrukking (36). De factor <0 bepaalt hier de frequentie
van de secundaire spanning, terwijl de grootte van de geïnduceerde Emk
tevens evenredig is met deze factor want zoals bekend is, is deze Emk
bepaald door de snelheid van verandering van het krachtveld. M geeft aan hoe
groot de wederkerige invloed van de beide kringen op elkander is; terwijl Iu
dat is de stroom in de primaire kring, de sterkte van het krachtveld bepaalt.
Veronderstellen we dus, dat in de secundaire kring een spanning Ës wordt
geïnduceerd, dan zal deze spanning in die keten een stroom doen ontstaan.
We kunnen dus volgens de wet van Ohm de volgende vergelijking opstellen:
l

-juMÏ,

/72{7?2+;(cüL2— i/coC,)}........................... (37)

De totale impedantie van het systeem.
De secundaire stroom I2 heeft ten gevolge, dat er om L2 een veranderend
krachtveld ontstaat, waardoor in de primaire spoel eveneens een inductiespanning zal worden opgewekt.
37

Volgens het voorgaande kan deze inductiespanning nu worden voorgesteld
door — j
We krijgen dus het geval, dat behalve de op de primaire keten Zt werkzaam
gestelde wisselspanning Et, er tevens nog een wisselspanning in deze keten
wordt opgewekt, zodat dus werkzaam zijn de spanning E, plus de door de
secundaire kring in de primaire keten geïnduceerde spanning. De spanning
E, moet nu een zodanige
: '
;
waarde hebben,
dat op elk moment het verlies

M*1

co LY ----- T=- j j gedekt kan worden, terwijl
o> C j I |

tevens de

terug-

geïnduceerde spanning moet kunnen worden opgeheven. We kunnen dus de
volgende vergelijking opstellen:

Ë^z, !^+;(

Z.2-CO

^1/ I

+ ;<oM Z,

(38)

We kunnen nu de in deze uitdrukking voorkomende stroom Z2 vervangen
door de waarde, zoals we deze uit de uitdrukking (37) kunnen vaststellen.
De stroom I2 is hieruit bepaald door:
. ■—j co M I}
(39)
Z?2 j (co C2*— i/co C2)
Het is wel van belang hier op te merken, dat deze uitdrukking ons behalve
de getalwaarde van de secundaire stroom, tevens nog een inzicht geeft
betreffende de phaseverschuiving tussen Z2 en Zx.
Er kunnen zich nl. 3 gevallen voordoen, en wel:
ie. De noemer van de breuk is reëel.
Voor dit geval geeft — j aan, dat Z2 90 naijlt op Zj.
ze. De noemer is zuiver inductief.
Voor dit geval verdwijnt j uit de vorm, terwijl het minteken blijft staan,
hetgeen dus wijst op een phaseverschuiving van 180“.
je. De noemer is zuiver capacitief.
Voor dit geval verdwijnt de factor — j uit de vorm, hetgeen er dus op
wijst, dat Z2 dan in phase is met Zj.
Vullen we nu de waarde van Z2 volgens (39) in de uitdrukking (38) in, dan
vinden we het volgende resultaat:

Z2

-- ï'

E> = 11 !z?i + j jcoLr

co M

<0 Cjj

ï?2

—j <ji M Ix
i (° ^2*— l/co ^2)

Dit uitgewerkt levert op:

Ë, = A jz?i+> (ƒ

L,

—V

co C, I |

■

co2M2 Zj
Z?2 + ƒ (<o L,— i/co C2)'

Het is eenvoudig om deze vergelijking in de volgende gedaante te brengen:

Er = Z.

M

1

wCj)

z?2 + y (<ü l2 — i/<oC2)|’

Deling aan beide zijden van de vergelijking door Z, levert op:
Et/Zi
38

Zi = z?1+y|coZ,1

1 \ ,
co Cj /
Z?2

co2M2
ƒ (co Z,2 --- l/coC2j

I

Want_het zal duidelijk zijn, dat de verhouding van de spanning Ex tot de
stroom Z, de impedantie van het gehele stelsel, gemeten tussen de punten
a en b, oplevert.
Wij zijn uitgegaan van het feit, dat de primaire keten1 was samengesteld
uit de capaciteit C1; de zelfinductie L1 en de
' weerstand' R
" Y. Uit de berekening
is nu gebleken, dat de impedantie van deze keten door de werking van de
secundaire kring is toegenomen met een bedrag gelijk aan:
co2M2
(41)
É2 + 7' (co L2 — l/co C2)
De berekening leert ons dus, dat wij gemakshalve de
gehele schakeling van de twee gekoppelde kringen
vervangen kunnen denken door de serieschakeling van
alle in de primaire keten voorkomende elementen plus
nog een impedantie Z, (41), welke de invloed van de
C,
secundaire keten weergeeft.
Li
We kunnen nu aan de hand van het voorgaande
een vervangingsketen tekenen, waarin de verschillende
. a
hiervoor genoemde weerstanden, reactanties en ime,
pedantieszijn ondergebracht. Dit is infig.26 weergegeven.
b
We zullen nu trachten de uitdrukking voor de im
Z(41)
pedantie van de vervangingsketen Ëx in een overzich
telijker vorm te gieten. Dit kunnen we doen door uit
R1
drukking (40) te splitsen in twee delen, een conductief ge
deelte en een reactief gedeelte. We gaan nu de noemer
Fig. 26.
van de in de vorm voorkomende breuk reëel maken. Dit
kunnen we bereiken door teller en noemer te vermenig
vuldigen met R2—j (oLo — i/aC.J.
Hierdoor wordt de vorm:

1

c.,2M2{/?2—7(<qL2—i/coC2)}
Z?22 + (co L2— 1 <0 C2)2

Zi - R1 + 7: (co L x ------\

co

•• (42)

Werken we deze vorm uit, dan verkrijgen we de volgende gedaante:
co2M2 R.,______

. co2 M1 (co L., — l/co C2)

coCj 4 R.,- + (co L.,— i/co C2)2 ~J Z?22+(coZ.2—i/coC2)2’
Na rangschikking van het reële: en het imaginaire gedeelte vinden we:

7 _ o _i________ co2M2E2
41 ’
' + J?22 + (coZ.,—i/co C2)2

-i■ J

j

II
co
co-M-(coE,
2M2(coL2—
—l/coC
l/coC22)) I , .
'O L .------—C^7?
-------------------------------“
“ü
22+(coL' 2-i/coC2)2 |(43)

De frequenties waarvoor phaseresonantie optreedt.
Indien op het gekoppelde systeem, waarvan de impedantie door Zx is voor
gesteld, een wisselspanning wordt opgedrukt, waarvan de frequentie de phaseresonantiefrequentie van het systeem is, dan weten we, dat volgens regel E
het imaginaire deel van de uitdrukking (43) gelijk nul is.
Uit deze voorwaarde is de frequentie af te leiden, waarbij phaseresonantie
optreedt. Dus:
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COr L !

\

1

cor2 AiT2 ( cor L2

cor C 21

1

~TT2 = o-

Wr Cj

COf C2 I

De gehele vorm gedeeld door urLi geeft:
cor2M2/
i

r1

I

r 2

1

cor C2

wr2Z.j C1

-5 =- o.

I

'

COf C2

Ir

Teller en noemer van de in deze uitdrukking voorkomende breuk delend
door cor2£22 en uitgaande van het feit, dat:

ï.

11

O

x

<ü0“ = J—r

Z-iCj
L2C2
(d.w.z. dat beide gekoppelde ketens dezelfde eigenfrequentie hebben), wordt
de uitdrukking:
M* /
L1L2\
_<o?)
<0?'
1

= O.

«r2.

«r2;

of
1-^)
cor2/

M-_
Li L2

I

<-o2\2

<or2 L22

= o.

+ (-r

Deze uitdrukking wordt nul indien:

I.

I—

-^ = o

en

>

_M2

II.

i

Lj L2

ƒ??
o? A22

F

= o.

cor’J

Uit I volgt cor = co0, waaruit blijkt, dat phaseresonantie optreedt, voor de
eigenfrequentie /0 van elk der kringen afzonderlijk.
De uitdrukking II, werken we om in een andere gedaante.
Aan beide zijden van het gelijkteken vermenigvuldigen met de noemer van
M2
de in de uitdrukking voorkomende breuk en toepassen, dat —j—= k2, levert op:
R22
Mr-L22

(<or2—co02)2
co?

k2 = o

(44)

'"

We kunnen (44) ook schrijven als:

“o2
cor2
4°

(CO?—CO02)2

“o2 Li2 +

<0?

— k2 = o .. (45)

i

Willen we nu het frequentiegebied beschouwen, dat dicht bij <.>0 is gelegen,
<0 2

hetgeen practisch altijd het geval is, dan mogen we —= I1

stellen,

waar-

mede de uitdrukking overgaat in:

<522 + -

— k- = o,

waaruit volgt:

(<»ƒ — <002)2 =
(A2 —V)
tör2 — co02 = Jz 63 r2 V/c2 — ó22.

en

Dit kunnen we schrijven als:
cor2 i.cor2 ^k2— ó22 = w02.

2—

Dus:

r

en

^o2

I±
COr =

“o _____
/—--- -----~
vi ± V/c2 —ö22

....

fo_______

of

ft~ V I±V^_X2 .....

(46)
(47)

Uit de afleiding blijkt dus, dat er ten gevolge van de koppeling nog twee
phaseresonantiefrequenties, ook wel koppelfrequenties genaamd, optreden. Deze
beide koppelfrequenties zijn afhankelijk van de grootheden k en <5., en zij
zullen slechts optreden, indien k > ö,. Hiervoor kunnen we vaststellen,
dat we van een losse koppeling spreken, indien k < ö„, en van een vaste
koppeling, indien k > <52. Tussen deze beide graden van koppeling is het grens
geval k
<52 gelegen. In dat geval zal er slechts één koppelfrequentie optreden,
en deze is gelijk aan /0. Men spreekt dan van kritische koppeling.
Indien k < <52, wordt de uitdrukking voor fT imaginair. En zullen dan dus
geen koppelfrequenties optreden. In dit geval spreekt men van onderkritische
koppeling. De enige frequentie, waarvoor het systeem in dat geval nog phaseresonantie vertoont is /0, zoals op pag. 40 is aangetoond. Is k > <32, dan
wordt gesproken van overkritische koppeling.
Indien k >> <52, zal het gedeelte <522 zeer klein zijn t.o.v. k-, zodat dan deze
factor t.o.v. k'- kan worden verwaarloosd.
Voor dit geval vinden we dus:

“r
I.

<»>o

(48a)

en

/r =

(48b)

De algemene uitdrukking voor de primaire stroom /j.

De stroom, welke door de primaire kring van het gekoppelde systeem vloeit,

kunnen we bepalen met behulp van de uitdrukking (43).
Voor een spanning E, met willekeurige frequentie vinden we dan:

/x = =^. '
21(43)

Daar het dikwijls voorkomt dat we met de uitdrukking voor de primaire
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stroom moeten werken, is het van belang de algemene uitdrukking daarvoor
in een zo overzichtelijk mogelijke gedaante te brengen. Om dit te bereiken
voeren we weer het volgende in.
Voor 7? + j (01L-— i/wC) kunnen we schrijven:
T I R

R + j (uL ■—- i/ojC)

<0____ Wp\ |.

+ >( o>o

“ '|’

I

hierin is dan voor C ingevoerd C =

CO02Z.‘

Gemakshalve voeren we thans weer in ---- r“oZ<

- ó

en

\“o

Met deze verkortingen kunnen we dus schrijven:
7? + j (u>L — i/coC) ■- w0 L (<5 + j

.... (49)

De complexe waarde van de stroom It kunnen we berekenen met behulp
van (40). We vinden dan:

A = 21(40)
Voeren we thans in 2i(4c>) de hierboven gegeven verkortingen

in,

dan

verkrijgen we de volgende vorm:
Ei

A=

w07ii (<5j + jP) +

of

o>-M^oL2 (<A + i P)

E^0L2(ö2 + jP)

(50)

A = <m02 L1L2(ól+j P) (ó2 + jP) + co2 AT2
Substitueren we in (50) M- = k2LiL2, dan wordt verkregen:
E_t <a0 L2 (ó2 + j P)

Y

+jp) (<52 +]'P) +

Dus

Z1

<00^1

co2
0)02

Zc-I

I

_______ (ö2+jp)_______
(d.+jp) (d2+jp) + ^2k2

(51)

Hieruit volgt na vermenigvuldiging in de noemer en rangschikking van
het reële en imaginaire deel:

z1 =

E,
_______
w22k' — p^
°°(<5!<52 + —
o> o2

(62+jp)__________
• • • • (52)
+ ;£(<5i+<M

De absolute waarde van deze stroom is dus:
R=-E-'f
<o0 -^-1

<5i
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+

Vö22 + P2
«2
co o2

P — ptf+P^x + W

(53)

.1

Veronderstellen we nu, dat co niet al te veel afwijkt van co0, dan kunnen
<0=

we de verhouding —2 = 1 stellen. Werken we nu de uitdrukking (53) uit.
<0
co00 “
dan vinden we:

X__________________ V<?22 + P‘

r
1

cöoZ-1

Vd12<322 + 2Ó1ö2A2 + A1 + /ï1 + ^(d12 + ö22 — 2A2) " ■ • (54)

Hiervoor kunnen we schrijven:

E,

A = l,1o Ei

_______ v.y + 12
\/( öj <52 + k*)* + p* + p* (<5? + <J2* — 2 A2)

.... (55)

1w

I

-X\

IWvi

O'

Fig. 27.

0,01

0,02

zÓi-i--X

k\
0,04

__ X—

_ 1 -X
0)

--------- Wr2

In deze uitdrukking is p de enige veranderlijke. Op betrekkelijk eenvoudige
wijze kan dus met behulp van (55) de resonantiekromme van de primaire
kring, dus
als functie van co berekend worden. We kunnen deze resonantie
kromme bij verschillende waarden van k berekenen. Indien we dit doen,
worden krommen gevonden als in fig. 27 zijn weergegeven. Deze krommen
vertonen, voor het geval dat k > ó2, allemaal twee toppen met daartussen
een inzinking. Is het dal tussen de beide toppen niet te diep, dan kunnen we
het frequentiegebied tussen deze beide toppen als de top van de resonantie
kromme aangeven. Uit de krommen blijkt, dat wij deze ketens veel beter
kunnen toepassen bij de radio-ontvangst dan enkelvoudige kringen. We zien
dat we een bredere top van de krommen verkregen hebben, terwijl toch de
zijden der krommen zeer steil verlopen. Op deze wijze kunnen we dus meer
tegemoet komen aan de gestelde eisen van selectiviteit en het gelijk in sterkte
doorlaten van een bepaald frequentiegebied.
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Het frequentiegebied, dat bij een enkele afgestemde keten de resonantiebreedte wordt genoemd, heet bijj een gekoppeld stelsel de bandbreedte. Van
een zeer losse koppeling af tot aan de kritische koppeling blijkt de bandbreedte
practisch constant.
Voeren we in (55) de waarde van [i in, dan verkrijgen we de volgende uitdrukking, welke wellicht beter tot den lezer spreekt.
2

E_,

CO 0

(56)

1/
/(<5i<52+^ +
1
II.

y<o0

<0 /

- 2 k-)

De primaire stroom bij resonantie.

A. Z. indien <0 = <or.
Indien de frequentie van de op het gekoppelde systeem aangelegde wissel
spanning overeenkomt met een der resonantiefrequenties volgens (44), zal
de gehele impedantie van het gekoppelde stelsel bepaald zijn door het reële
gedeelte van uitdrukking (43).
In dat geval kan de stroom ZIr bepaald worden uit:
'1'--

_Ey_____________
a,r2M- R.é__
R22 4- (o.r L2—
C2)2

(57)

Uit het feit, dat bij het aansluiten van een wisselspanning Ej met frequentie
/r, het imaginaire deel van (43) nul is, mag nog niet worden afgeleid, dat de
impedantie Z, voor die frequentie minimaal is, en dus de daarbij op
tredende stroom Zlr de maximum-stroom zal zijn, welke in de primaire kring
kan optreden.
Dat we deze conclusie niet mogen trekken, blijkt wel uit (57), in welke
uitdrukking in de noemer nog een term voorkomt, welke, zij het dan ook in
geringe mate, toch een afhankelijke is van <0.
Inderdaad is nu ook aan te tonen, dat de impedantie £1(43) bij andere
frequenties van /r de minimale waarde doorloopt, waaruit volgt, dat bij andere
frequenties dan /r de stroommaxima zullen optreden.
Berekenen we nu zeer nauwkeurig met behulp van (55) enige resonantiekrommen met
als functie van co, dan verkrijgen we krommen als in fig. 27
zijn weergegeven. Uit de berekende krommen blijkt dan, dat de tophoogten
van de bij de verschillende koppelingsgraden optredende stroommaxima niet
alle gelijk zijn.
Practisch echter zullen de frequenties, waarbij de stroommaxima optreden,
niet ver van fT verwijderd zijn, zodat we met goede benadering in het volgende
kunnen doorvoeren, dat Zlr de maximale in de primaire kring optredende
stroom is. Alle in het volgende voorkomende uitdrukkingen en conclusies
berusten dus op deze veronderstelling.
Daar, indien we een enkele afgestemde seriekring hebben, de stroom Zr
bepaald is door £,,7?,, kunnen we de rest van het deel van de weerstand van
uitdrukking (57) beschouwen als een belastingsweerstand, welke door de invloed
van de secundaire keten op de primaire kring wordt uitgeoefend.
We kunnen dus schrijven:
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>

i

p

belasting <ür

(58)

7?22 + (wr L2— i/<cr C2)2

Het is van belang, ook voor de stroom 7lr een eenvoudiger en daardoor
overzichtelijker uitdrukking vast te leggen.
Om dit te verkrijgen voeren we met (58) enige bewerkingen uit.
Deling van teller en noemer door o>r2Z.,2 en invoeren M2 — k2LtL2 levert op:
7?.,k2_- L./L,
R.k2 ■ L, L.,
r.;,1
wr2 L2C2)

Indien we de laatste uitdrukking in de volgende gedaante schrijven:
R., k' IT
((,1rj — ^o2)2’

.

tór4

<or2 L2-

dan blijkt ons, dat we de noemer van deze breuk volgens (44) gelijk kunnen
stellen aan k2.
Hieruit volgt weer, dat de belastingsweerstand bij resonantie bepaald is door:
R2k2

^belasting o>r

L±
h

k2

f/L;
- 7?,
-l2

•••

(59)

Conclusie. Uit de afleiding blijkt, dat bij het werkzaam zijn van een wissel
spanning met cirkelfrequentie gelijk aan <or, de belasting van de secundaire kring
op de primaire keten onafhankelijk is van de waarde van de koppelcoëfficiënt.
Of de koppeling dus vaster of losser wordt gemaakt heeft geen invloed op de
levering van het vermogen door de primaire keten aan de secundaire kring.
De koppeling behoeft slechts zodanig te zijn, dat koppelfrequenties optreden.
Op dezelfde gronden vinden we voor de stroom 7Jr (57), de volgende
uitdrukking.

Ar-

£| L

(60)

Rt

Conclusie. Uit (60) komt naar voren, dat de grootte van de primaire stroom
7lr onafhankelijk is van de waarde van de koppelcoëfficiënt, en tevens onaf
hankelijk van de waarde van de beide resonantiefrequenties. Voor deze beide
frequenties fri en fr2 is 7lr dus even groot.
B.

7,0 indien <o — <oo.

In het voorgaande hebben we gezien, dat ook phaseresonantie optreedt,
indien <o = w0.
In dit geval zal de stroom 71() dan ook bepaald zijn door het reële deel van (43).

Dus:

Z =________ L
10

....

(61)

p ,
<^m2r2
Ri ----------R‘>~ 4* ( w0^*2'

CÓq C2I

4

Het gedeelte (coo L2— ---

^2/

\

voorkomende

in de noemer van deze

uitdrukking is gelijk aan nul.
De totale impedantie van het gekoppelde stelsel is in dit geval dus:
.
öV AZ2

/<

(62)..................

<0 2 AZ2
Het gedeelte - ~ , dat in deze uitdrukking voorkomt, is de belasting
weerstand, welke de secundaire keten op de primaire kring uitoefent.
We kunnen dus schrijven:
_o02M2
Rbelasting c>0
....................................

Conclusie. Uit (63) blijkt, dat, indien de frequentie van E1t gelijk is aan f0,
de invloed van de secundaire keten op de primaire keten sterk afhankelijk
is van de waarde van de koppelcoëfficiènt. Naarmate de koppeling toeneemt,
zal de belastingsweerstand groter worden.
De stroom ƒ, kunnen we nu bepalen uit:
! =Ey
(64)
Rj +

Rz

Conclusie. Uit (64) komt naar voren, dat de stroom Zlo sterk ainankelijk is
van de waarde van de koppelcoëfficiënt. Naarmate de koppeling toeneemt, zal
de waarde van de primaire stroom Z. afnemen. Een en ander komt ook tot
uiting in de resonantiekrommen, welke in fig. 27 zijn weergegeven.
Voor alle andere wisselspanningen Ey met willekeurige frequentie moet de
waarde van de primaire stroom ly berekend worden uit het quotiënt van El
en de absolute waarde van (43), dus door toepassing van (56).
III. I,o bij kritische koppeling.
<52, terwijl in dat
We weten, dat kritische koppeling optreedt indien k
geval de enige frequentie, waarbij phaseresonantie optreedt, f0 is.
Beschouwen we nu (55) om de stroom ƒ. in dit speciale geval te bepalen,
dan zal het den lezer duidelijk zijn, dat ft = o. Onder deze voorwaarde gaat
de uitdrukking (55) over in:
_E,
_<52
(65)
A.= E2 óbd2 4~ Zr2

Stellen we nu eveneens <52

= <3b dan vinden we:

-A_=

El
. ^ll E-y
'~tl = 1/,E... (66)
2 «v ^0Ey
<o0 El
2 R?
Ry '
E
Daar de stroomwaarde -~- optreedt indien een wisselspanning Er met de

. £'_. .

op
,phaseresonantiefrequentie
.
. een seriekring, bestaande uit L
. b, Ci1 en Ri, wordt
aangesloten, blijkt uit de afleiding, dat bij kritische koppeling van twee
volkomen gelijke ketens, de maximum-waarde van de primaire stroom gelijk
is aan de halve stroomwaarde, welke in het resonantiegeval bij een enkele
seriekring optreedt.
Dit moet er dus op wijzen, dat de belasting, welke de secundaire keten in
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dit speciale geval op de primaire kring uitoefent, in waarde gelijk moet zijn
aan R\De belasting, welke de secundaire kring op de primaire uitoefent bij
"o»
is gegeven door (63).
We vinden thans dus een nieuwe voorwaarde voor kritische koppeling,
want we kunnen zeggen: kritische koppeling treedt op, indien:
o

R2

1

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

(67)

We kunnen dus altijd kritische koppeling verkrijgen, indien M voldoet aan:
(68)
-AV
R
'
R
“
................
Wordt de koppeling losser dan kritisch, dan zal zoals duidelijk uit (65)

M

blijkt, de primaire stroom toenemen. Naarmate k kleiner wordt, neemt
E
steeds toe, om tenslotte, indien k = o, de waarde
te bereiken.

0

'

«1

De verhouding van flr tot 7j

IV.

In het voorgaande hebben we gezien, dat de stroommaxima 7lr verder uit
elkander komen te liggen, naarmate de koppeling tussen de beide kringen
vaster is. Tevens wordt bij groter wordende koppelingsgraad het dal tussen
de beide toppen dieper.
Het zal duidelijk zijn, dat ook de verhouding tussen de topstroom I1T en
de stroomwaarde /j welke in het dal optreedt, een bepaalde waarde niet mag
overschrijden. Hiermede is dan tevens de waarde van de koppelingsgraad aan
grenzen gebonden.
In verband hiermede is het van belang een uitdrukking af te leiden betref
fende de verhouding van
, waaruit de toelaatbare waarde van k is te bepalen.
Volgens (60) is:

I. =

- -L

-

Li
Rr + R^
r

en volgens (64): ƒ. =-------- \üfï-

R^ + ^T

■'-2

Ar

Stellen we nu de toelaatbare verhouding van y— — x,

dan

kunnen we

schrijven:

Ar

Ao

1

Ri + R-i ’ ƒƒ

*

+ cü02MR2

Ri R2 ~f~ rop2 A2 Z,1Z,2

7?17?2 + /?22^
•^2

Deling van teller en noemer door <o02 LrL2 levert op:

x=

ö^ + k"<5jö2+ <5/

Hieruit is de toelaatbare waarde van k gemakkelijk op te lossen. Zij blijkt te zijn:
Voorbeeld.

k = Vöi <52 (x-—i)+xó22 . (69)
Van een indirect-inductief gekoppeld systeem is gegeven:

<3j = <52 = — De verhouding van Ilr tot /1Q mag niet groter zijn dan 10 : 1.
200’

Bepaal de toelaatbare waarde van k.
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Met behulp van (69) vinden we:

Oplossing.

4 (10 — 1) + 10 • ’/4 • io~4 =

k = | V4 ■ 10
V.

De algemene uitdrukking voor
de secundaire stroom /2.
Volgens (39) is de secundaire stroom I.,
bepaald door:

ro“4

k=ó

12

k>ó

- k<ó

72=

(39)
R., + j (<■> L-> — r/w C2)
Gebruik makende van de verkortingen
welke we op pag. 42 hebben aangegeven.
kunnen we hiervoor schrijven:
—ji.MÏi
(70)
COqE2 (^2 4~ j PI
Substitueren we hierin de waarde van

'l

1 I
:I I

ƒ, volgens (52), waarbij we dan —= 1
«o
“
o’2
stellen, dan gaat deze uitdrukking over in:

/2 =

«s 0,021.

Ij

I | 1
I n
Wo

G)

Fig. 28.

__________________ E^+jP)__________
c.>0L2(ö2+jP) <ooL1{(<31(524-A2— P’) +jP (di + <52)}

•

(71)

Hieruit volgt, indien voor M de waarde k \ LXL.. wordt gesubstitueerd:

Z2 = -

o> E t k
j
«o2 VLTë; ’ («5, <52 + k- — p*) +jp~(ó^+ö^

(72)

Uit (55) volgt de absolute waarde van deze uitdrukking. Deze is:

o>kEl

1

v lx ’ v (<?! s2+a2)2 + p* + p°- (<v + <5?—2 a2)

• • (73)

Voeren we hier de werkelijke waarde van p weder in, dan verkrijgen we:

72 =
uk E,

I

~ «o2 vxX

^__<Ï0\2(ö12+ ö* — 2/c2)
CO /
(74)
Het zal duidelijk zijn, dat we met deze uitdrukking de resonantiekromme
voor /„ als functie van a> kunnen berekenen. Deze kromme is voor verschillende
waarden van k in fig. 28 weergegeven.
w0

VI.

A.

-k

w /

1 \ CD0

De secundaire stroom bij resonantie.

indien co = cor.

Evenals we dit voor de primaire stroom hebben gedaan, zullen we ook voor
de secundaire stroom /2r een uitdrukking bepalen voor het geval dat de
cirkelfrequentie van de aangelegde wisselspanning Er gelijk is aan wr.
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Substitueren we in (39) de waarde van de stroom Ar volgens (60), dan
vinden we:

Ey
—jcyrM
Ry -f- 7?2 * Ry jR'l R-2 '1' j (c>r L2
t/GJr C2)

(75)

We merken hierbij op, dat we in het voorgaande /r hebben vastgelegd voor
het geval van phase-resonantie tussen A en El. Zoals we ook hebben aangegeven, zal bij het optreden van fr de stroom Ilr de maximale waarde verkrijgen. Dat bij ƒ
fr, A de maximale waarde verkrijgt, sluit nog niet in, dat
ook de secundaire stroom I„ bij diezelfde frequentie de maximale waarde moet
bereiken. Een en ander komt ook tot uiting in (75), waar blijkt, dat I2 behalve
van A ook nog een afhankelijke is van w. Zijn nu de beide gekoppelde ketens
zeer verschillend gedempt, dan zullen de stroommaxima in de secundaire kring
bij andere frequenties dan /r optreden.
Gemakshalve, en ook om het feit, dat de benadering practisch niet zo groot
is, gaan we echter van de gedachte uit, dat de maximale waarde van A — Ar
optreedt indien ƒ = /r. Volledigheidshalve merken we op, dat indien de beide
kringen gelijk gedempt zijn, dit inderdaad het geval is.
Indien we teller en noemer van het imaginaire deel van uitdrukking (75)
delen door wrZ2 en invoeren M — ky/'L^f, verkrijgen we het volgende:
A,

-—jk \/Lx'.L„

L'
f?r + R-.r

r,

'

6i0~ '

I

otL2

(76)

«r2.-

Schrijven we uitdrukking (76) in absolute waarde, dan wordt deze:
k

E1

■^2r

Rt+ R.,^
A2

1 /

yg
(cor2 — COq‘~)

R2-

V cor2 Lj2

(7

<or4

Volgens uitdrukking (44) is de noemer van de laatste breuk gelijk aan K.
dus wordt:
■^r —

E
Ri ': ■ R ■> y"

-l2

1/g

(78)

Conclusie. Uit (78) blijkt, dat de stroom I2r, welke optreedt bij het aan
sluiten van een wisselspanning E1 met cirkelfrequentie <ar, onafhankelijk is van
de waarde van de koppelcoëfficiënt. Dit is dus identiek met hetgeen we voor
de primaire stroom Ar hebben gevonden.
■

B.

A() indien co = co0.

Ook voor de secundaire stroom willen we een nadere uitdrukking bepalen
voor het geval, dat op de primaire keten is aangesloten een wisselspanning E2
met cirkelfrequentie <0 = coo.
Het zal duidelijk zijn, dat voor dit geval het gedeelte (coL., — i/coC2) in
de noemer van (39) gelijk aan nul is.
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I

We kunnen nu dus voor de secundaire stroom /, schrijven:
—;woM/lo
R2
Substitueren we in deze vorm de waarde van 7, volgens (64), dan vinden we:
20

coo2M2'

'

”

R2

E1' R1Ri +

l2«

f’

••••^79)

r,.

De phaseverschuiving buiten beschouwing latende, vinden we voor de
secundaire stroom:
T
p .
____
E.
-« ~ 1 R, R2 + <oo- M- ............................

(80)

Conclusie. De stroomwaarde Z2 , welke optreedt bij het aanleggen van een
wisselspanning
met cirkelfrequentie co = w0, is sterk afhankelijk van de
waarde van de koppelcoëfficiënt. Dit is ook identiek met hetgeen we voor ƒ,
gevonden hebben. Een en ander komt duidelijk naar voren in de resonantiekrommen van fig. 28.
VII. Z2o bij kritische koppeling.
In het voorgaande hebben we gezien, dat de secundaire stroom I2 de
maximale waarde bereikt, indien op de keten een spanning met cirkelfrequentie
w = <or werkzaam is. Deze stroomwaarde is door (78) weergegeven.
Het is wel van belang na te gaan, onder welke voorwaarden de stroom I2
een maximale waarde bereikt indien de frequentie van de aangelegde wissel
spanning co = <o0, alsmede hoe groot deze maximale waarde is.
Uit (80) is de stroom I2o in het algemeen te bepalen.
Stellen we nu eens het geval dat het gekoppelde systeem kritisch gekoppeld
is, dan weten we dat k = d2.
We kunnen dit invoeren in de uitdrukking (80) en vinden dan:

I.-o

of:

(1 k \ L1I_>
Ei ■ /?, R. + co02 k’Li L,

Eq niax

Ei •

<o0 •

p

Gjo ^2

vl;l2

R1R* + “°2 - w'/,: ■l,l2

Ri + *2^

(8i)

Hieruit blijkt nu, dat bij een kritisch gekoppeld stelsel de stroom Z2() volkomen
gelijk is aan de stroom I2l, hetgeen dus zeggen wil, dat indien w — coo, in de
secundaire keten de maximale stroom zal optreden als het stelsel kritisch
gekoppeld is.
Indien de beide gekoppelde kringen volkomen gelijk zijn, dan kunnen we
de stroom I2 bij kritische koppeling aangeven met:

en blijkt dus, dat bij kritische koppeling van twee volkomen gelijke kringen,

= Ao50

I
1

Daar I2q de grootste stroomwaarde is, die in de secundaire kring kan optreden,
en dit stroommaximum slechts optreedt bij kritische koppeling, terwijl in dat
geval de belasting, die de secundaire uitoefent, volgens het voorgaande gelijk

is aan

, vinden we hier een derde voorwaarde voor kritische koppeling

0
2

nl. de grootste energie-overdracht. Het aan de secundaire afgegeven vermogen
is in dat geval maximaal en gelijk aan:

W-

<üq2 M2

(8

-

Indien de koppeling onderkritisch is, dus indien k < ó2, volgt uit (73)
gemakkelijk, dat de secundaire stroom afneemt. Wordt k = o, dan treedt in
de secundaire geen stroom op. In dit geval, dat ook zeer logisch is, gedragen
de primaire en secundaire stroom zich dus tegengesteld.
VIII.

De algemene uitdrukking voor de spanning over de afstem
capaciteit in de secundaire kring.

Aangezien het er bij een gekoppeld systeem practisch meestal om gaat,
de spanning welke over de capaciteit staat in de secundaire kring, C2 (fig. 25),
door middel van een electronenbuis te versterken, is het een vereiste na te
gaan, door welke uitdrukking deze spanning is vast te leggen.
In het algemeen kunnen we de spanning over C2 bepalen uit:
É2

jco C o

=

(83)

w

Substitueren we hierin de waarde van I2 volgens (72), dan vinden we na
uitwerking als absolute waarde van E2:

E2

E.
I_______________
.... (84)
£1 ’ V(dj ó, + A2)2 + p* +
öf—zk-)

Voeren we hierin weer de werkelijke waarde van 5 in, dan wordt verkregen:
£2 =

= kEt K L,

1

1/(0,«.+«=+ (£-*)•+(
"oV

--------------- (85)
(O

coo

COq

pö,- + ó.- — sk-)
co

Daar deze uitdrukking practisch het meest van belang is, en er bij een juiste
invoering van k voor de meest voorkomende gekoppelde stelsels gebruik van
kan worden gemaakt, wordt deze uitdrukking als algemene grondvergelijking
voor bandfilters aangeduid.
IX.

A.

De spanning over de afstemcapaciteit in de secundaire kring
bij resonantie.

E2 indien <0 — wr.

Indien een wisselspanning Ev met cirkelfrequentie <0 = cür op de primaire
keten werkzaam is, kunnen we in verband met (83) schrijven:

<ljo~ £-2

4r • -j “r
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Substitutie van I.,T volgens (78) geeft als resultaat:

Ê2

^2r ~

’

E<

r

'■>r

R, + 7?..p

Werken we deze vorm nader uit en zien we af van de phaseverschuiving,
welke in dit geval van ondergeschikt belang is, dan verkrijgen we de volgende
uitdrukking:
^r =

E, coo2 VL2L,
<.>t(R, + R.,^\

(86)

Conclusie. Uit deze uitdrukking blijkt, dat de spanning over de afstemcapaciteit in de secundaire kring voor de
beide koppelfrequenties o>r niet gelijk is. e2
Bij de grootste waarde van <ar zal de span
ning E2r kleiner zijn, dan voor de kleinste
waarde van o>r. Dit is ook zeer verklaar
baar door het feit, dat de stroom 7._>r altijd
een constante waarde heeft, hoe ook de
waarde van k is, m.a.w. hoe ver ook <ori
en wr„ van elkander verwijderd zijn. Wat
de spanning E.,r betreft, deze is onmiddelhjk afhankelijk van de reactantie van
C2. Hoe groter <0 wordt, des te kleiner de
reactantie. Bij een constante stroom I.,r zal
dus bij de hogere <or een kleinere spanning
.1
over C2 ontstaan dan bij de lagere cor.
J
J
Naarmate de koppelingsgraad groter is,
Cl)
zullen o>ri en v>ro verder van elkander ver
Fig. 29.
wijderd liggen. Het verschil in tophoogte
koppeling.
zal dan ook groter zijn dan bij een lossere
1
De resonantiekromme, waarbij E2 als functie van1 w is uitgezet, is in fig. 29
weergegeven.
B.

£2o indien 1» = <o0.

In het geval dat de cirkelfrequentie van de aangelegde wisselspanning £,
dus gelijk is aan w0. zal de spanning over C2 bepaald zijn door:

i-

1
t

CD o

Substitueren we hierin de waarde van I„o volgens (80), dan vinden we,
indien we weer afzien van de phaseverschuiving:
E} ■
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<o02 M L2
R, R , + mq2M-

E,-----*1 +

M

(üo L.i

R2
■ R*.

V
• • • • (87)

Conclusie. Uit (87) blijkt, dat de spanning E2 sterk afhankelijk is van de
waarde van de koppelcoëfficiënt. Naarmate de koppeling tussen de beide
kringen vaster wordt, zal de spanning E2() kleiner zijn.
X.

E2o bij kritische koppeling.

De belangrijke vraag zal zich nu onmiddellijk voordoen, onder welke om
standigheden de spanning E2q de grootst mogelijke waarde zal verkrijgen.
Het antwoord op deze vraag ligt zeer voor de hand. Het zal toch geen nader
betoog behoeven, dat E.,a de grootst mogelijke waarde zal aannemen indien
ƒ,“O de maximale waarde heeft.
Voeren we dus deze maximale waarde van I-, volgens (81) in, dan vinden
we, indien we de phaseverschuiving weer buiten beschouwing laten:

“fEj — E •
-O max

1l'— •

g)0L>.................. (88)

De maximale waarde van E2 zal dus ook optreden bij kritische koppeling
van het stelsel.
We willen dit geval nog eens nader bezien voor een practisch veel voor
komend gekoppeld systeem, waarbij de gekoppelde kringen in alle opzichten
volkomen gelijk aan elkander zijn. Dus R2 - R2; L2 = L2; Ct = C2.
In een dergelijk geval kunnen we voor (88) schrijven:

-o max

=

• Vu

<,>0L
R
......................

(89)

Conclusie. In geval van kritische koppeling zal de spanning over de afstemcapaciteit in de secundaire kring voor het geval dat w = coo de hoogste bereik
bare waarde verkrijgen. Een vergelijking tussen (89) en de opslingering welke
bij een enkelvoudige kring wordt verkregen (pag. 52), toont aan, dat de maximale
spanning, welke bij een kritisch gekoppeld stelsel, waarvan de kringgrootheden
in beide ketens volkomen gelijk zijn, slechts de helft bedraagt van die welke
bij één enkele afgestemde kring is te verkrijgen.

Vraagstukken.
van de koppelcoëfficiënt k voor indirect-inductief
1. Geef een afleiding
gekoppelde ketens.
indirect-inductief gekoppeld systeem de beide koppel2. Bereken voor een
625 (xH. Ci = C2 = 400 pF.
frequenties, indien gegeven is: -Z-i —- L2
7?i ~ R2 = 10 O. Zr = 0,01.
3. Van een indirect-inductief gekoppeld systeem is gegeven:

7?

7?

---- 1— — ---- “coo JL-j j

gjq

= 0,02;
0,02;

= 100 V;
£|
Ex —

- m0L, = 1000 fi.

Gevraagd te berekenen Z2 bh de volgende koppelcoëfficiënten: k = 0,002;
0,005; Zr = 0,01.
Wat zijn hieruit voor bijzondere conclusies te trekken?
4. Van een indirect-inductief stelsel is gegeven: <5j = <52 = 1/2 • 10 ~. <oo =
5 • 106 rad./sec. Lj = L2 = 200 p.H. k = 0,03. De cirkelfrequentie van de aan
gelegde spanning bedraagt 5 • io6 + 2oooo rad./sec.
1 V.

k
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Bereken:
1.
De resonantiefrequenties.
bij co = 5 • ioG + 20 000 rad./sec.
2. De primaire stroom
„
„
„ Ar*
3*
„
„
„ Ao.
4*
5* De verhouding Ar/A0.
6. De secundaire stroom ƒ, bij <0 = 5* 106 + 20000 rad./sec.
,,
>r
>>
Ar*
7*
”
”
”
Ao*
8.
= 5 • ioG + 20 000 rad./sec.
9* De secundaire spanning £, bij
„
„
„
E2 bij /rj en ft210.
„
,,>>
,,n
E,20.
11.
”
_
Het vermogen dat primair wordt opgenomen
bij co — 0)0.
aan de secundaire wordt afgegeven bij <0 * = coo.
Jf
13-

II. Direct-inductieve koppeling.
De schakeling van de direct-inductieve koppeling, ook wel galvanische
koppeling genaamd, is in fig. 30 weergegeven.
De primaire keten bestaat, zoals uit de figuur blijkt, uit de zelfinductie Lt,
de capaciteit Cv de ohmweerstand R, en
de koppelzelfinductie L.,. Voor de secun
daire kring zijn deze gegevens respectievelijk
L„, C2, R, en eveneens de koppelzelfinductie
R1
R2
L3. Hierbij wordt de koppelzelfinductie weerstandsloos verondersteld.
Tussen de punten a en b is een wissell3
spanning E1 aangesloten.
Bij de hier verder volgende beschouwingen
wordt aangenomen, dat de primaire en secun
L,
•-2
daire keten dezelfde eigenfrequentie hebben,
waaruit dus volgt, dat:

F

11

“o"

(ÏT+Zjc; - (£., +

b-----------

c;

Fig. 30.
Volgens de op blz- 36 gegeven definitie
van de koppelcoëfficiënt kunnen we deze
voor de onderhavige schakeling afleiden, en vinden:
_________ Z.3
k = V (Aj + A3) (L2 -I- Z3)
Met deze gegevens kunnen we onze beschouwingen aanvangen.

(9°)

De impedantie Zi van de schakeling.
Zoals uit de figuur blijkt, staat de tak gevormd door de koppelreactantie
parallel aan de keten, welke gevormd wordt door L2, C2 en R„. De impedantie,
Z2, van deze parallelschakeling vinden we uit:

ƒ <0 Lj > ƒ?., +7/

z2 =
54

CO Z,,

R^+j co L> + w L3

1

CO Cz.>

Ter vereenvoudiging van deze breuk kunnen we de teller omvormen tot
de volgende gedaante:
jmL,'3

| R2 " 7 ( CÜLi + w L3 —-

Z2 =----

) | —7 <ü C3

7?2+y(<oL2 4-coL
o> L3
3 -^J

Na vereenvoudiging wordt de volgende vorm verkregen:

Z»

________

7 “ R3 4--------R, 4

Op dezelfde wijze als op pag. 42 is aangegeven kunnen we schrijven:
) = coo (Lo 4~ L3) (d2 4- 7 ^)*

co L3 R 2 ~r 7 J w L2 4~ w

Voeren we gemakshalve in:

en

Ei 4~ E3

L, + L3 = L.,t,

dan vinden

: w0L-»t (<$2

co

waarin:

R2

<52

CO Q L ■' .

Hiermede vinden we dus voor Z2:
co2 L32
“o i-.'t (^2 + 7 P)
De totale impedantie van de gehele schakeling gemeten tussen de punten
a en b van fig. 30 is bepaald door:

Z> = 7 <0 L2 4

2.

of:

Ri + i

gï L ,

4- w 23

44

co C, I

2[ — W0Z.lt (<>! — j P) ----<üo

<»-L3"o C >t (<52 4- j P)

L32
(^2 4- 7 P)

(91)

De algemene uitdrukking voor de primaire stroom 7r.
De stroom, welke bij een spanning E1 aan de schakeling wordt toegevoerd,
kunnen we bepalen uit:

A = f = wo

Ex

t (^1 ~ i fl)

Hiervoor kunnen we schrijven:
E1
11
X“

____ cü~ C32
C00 X..»t ( <52 -f- ) /> )

E^oL.,' (<5, 4- j p)
(ö2 4- 7 /?) + co2 L.^
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£1 coo 2L2t (<52 + j fty

ï.

of:

W0~

-^2t

| (<31 +jft) G52 + ift) +
L32

Voeren we thans in k2 =

’ L2t'

l,1

r

“o2 LJtL,t |

dan verkrijgen we:

J = ________ ________________
öio-f-i i I («5i + j ft) (<52 + j ft) +
I

(92)

k' |
I

“o

Het blijkt dus, dat we voor deze schakeling voor IY een gelijkluidende uit
drukking vinden als we afgeleid hebben bij de indirect-inductieve koppeling
(51). Dit is eveneens het geval met alle andere uitdrukkingen welke we voor
deze schakeling kunnen afleiden, en welke in het voorgaande voor de indirectinductieve koppeling zijn gevonden.
Alle vroeger gevonden uitdrukkingen kunnen dus bij deze schakeling ook
worden toegepast, indien in de vormen de juiste waarden van k, <5 en <o0 enz.
worden ingevoerd, daar deze voor beide systemen verschillend zijn.

De Resonantiefrequenties.

In het geval dat de werkzame wisselspanning Ex een frequentie heeft, welke
gelijk is aan de resonantiefrequentie /r van <de
’ schakeling, zal het imaginaire
gedeelte van de uitdrukking (91) nul zijn.
Uit het imaginaire deel van deze uitdrukking kunnen dan de resonantie
frequenties weer bepaald worden, hetgeen op de volgende wijze kan geschieden.
Volgens (91) is:

«o2 L32___
<°0 -^2t (<32 4~ J ft)
T
U 6)2 L3(6-2—jft)
“oLtt(,5i +lft) + Wo£2jÖ22 + pzy
(<5j + ƒ/?) +

Zt

z.

Dus:

Na uitwerken van deze vorm en rangschikken van het reële en imaginaire
deel vinden we:
.I „
r
ft O)2 L3I
<ü2L32ó2___
% -^iL
~r
7|
" <»0LitW + ft*) \ " <9?)
fo0-f'2t (^2' 4" ft')
Voor het bepalen van fr stellen we het imaginaire deel van (93) gelijk nul.

zx

ft co0 LJt.

><.,•••/.ƒL_

CÜ0 £-2t (^2~ + ft')
dit is het geval indien:

I.

o

of

fi = o of

—

“O -f-2t (V “T ft2)

= o;

------------- 2 = o,
<o0

<J>

waaruit volgt:
G) — G)q

II.

of
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1

en ƒ=ƒ»
____ »r2 Z-32____ = o
“o Llt
G30L2t (V + ft2)

Wr’k-

o>o2 (<V + ft1)

~ o

en

cd02(<322

+ ^2) — uT2k2=o.

(94)
(95)

1

Hieruit volgt:
<o02 <322 + o>02 ft- = wr2 k- of “o2 /?2 = <ür2 A2 —ü>02 <522.
Werken we het linkerlid van deze vergelijking uit, dan vinden we:

«02(“r)" = «ƒ
<or2/c
—<cü02<522
k-2 —
\“o
<orl

of

/

\

“o

«r-------"r

= c>r2A:2 —«02<522.

Dit kunnen we schrijven als:

(£>rr-<io2)2 = (i)r2ft2.._(ii|2V

(«r2 — <„02)2 = Wr4( *2

of

Cör

C-X<v).

tof-

/

Het in het rechterlid van deze vergelijking voorkomende deel —5 kunnen we
0)r
practisch altijd gelijk stellen aan 1 waarmede de uitdrukking overgaat in:
(<”r2 — «o2)2 = <or4 (k- — d,2).

Na worteltrekking vinden we:

cor2 — <oo2 ~ ± «r2 \/k2
dus

en

en

<->r2 =

1±
“o

(0r =

V1 ± VF
waaruit volgt

or2(l± xk2 — d.,2) = <ü02
<oo2

(96)

<V

/r =

I I ± x/k 2— V

(97)

Het blijkt dus, dat we ook iin dit geval weer een gelijkluidende uitdrukking
voor /r vinden als bij het indirect-inductief gekoppelde systeem.
De impedanties van Zlres en ZiQ.

Indien een der resonantiefrequenties werkzaam is, zal de totale impedantie
van de schakeling bepaald zijn door het reële deel van (93).
Deze impedantie is dan:
0.'r2 L32 <52
—
o 11 $ 1 —r

z. ros

u

11

11

<ooL2t (ö.- + ft2)

(98)

f0, in welk geval het imaginaire deel van (93) ook nul is, wordt
Indien ƒ
de impedantie van de schakeling
^o2 L32
^0
(99)
Rz

+

Conclusie. Bij het aansluiten van een wisselspanning E1 met / = /0, kan de
invloed van de secundaire kring opgevat worden als een ohmweerstand
——, welke in serie in de primaire kring is opgenomen. Deze weerstand
*\2

geeft dus aan de belasting, welke in dat geval op de primaire kring wordt uit
geoefend door de secundaire keten.
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In verband hiermede schrijven we:
p
_ too~
^belasting, w = w0
p

(ioo)

Deze weerstand is dus een maat voor het vermogen, dat door de secundaire
keten aan de primaire wordt onttrokken.
Vraagstukken.
1. Geef een methode aan, om de resonantiekromme van een bandfilter op
te meten. Als de gemeten resonantiekromme twee resonantiepieken vertoont,
hoe kunt u hieruit dan de koppelfactor van de beide elementen van het
bandfilter bepalen?
Geef een schema van het door u gedachte bandfilter.
Welk onderdeel moet hierin veranderd worden, om de beide resonantiepieken
dichter bij elkaar te brengen?

Examenvraagstuk Radiotechnicus N.V.V.R., 19 Maart 1936.

2. Wat verstaat men onder een bandfilter? Welke voordelen biedt dit
boven andere afstemmiddelen? Wat wordt hierbij verstaan onder de band
breedte?
3. Van een direct-inductief gekoppeld bandfilter is het volgende gegeven:

C,
C\ =
= C2 — 250 pF.

L, - L., = 200 jxH.
(iH.

f0
De eigenfrequentie van elk der beide ketens f„
Bereken de koppelcoëfficiënt.

lil.

500 kper. sec.

Direct =capacitieve koppeling.

Dit gekoppelde systeem is in fig. 31 in tekening gebracht. De twee kringen,
welke door middel van een capaciteit C3 gekoppeld zijn, worden gevormd door
Z-j, Cj, C3 en f?j voor de primaire kring, en wat betreft de secundaire kring
door L ,, C2, Cj en R.,.
C,
C2
Bij de beschouwing van dit systeem gaan
we weer uit van de veronderstelling, dat een
wisselspanning £, tussen a en b is aangelegd.
R2
We zullen beginnen met van dit systeem de
belangrijkste gegevens te bepalen. Veronder
steld wordt, dat de eigenfrequenties van de
beide ketens gelijk zijn.
Hieruit volgt, daar de capaciteiten C3. en C3
en ook C2 en C.j
" in serie geschakeld staan, dat:
L,
L2

c3

1

«o2
Lx

of:

1

c, c;,

T

'-'3

-CT+C3

C, + C3

«o2 =

c c

c,--c3
z.,c, c3

C > -r C3
L. CTC3'

-oE, oa
b

Fig- 31-

De koppelcoëfficiënt is volgens de definitie op blz. 36 te bepalen uit:
1

C3______

k -----

V te;4
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co C3) (w C* 2

co C3/

Na uitwerking van de noemer vinden we:

C, C2C<
(C, + C3) (C2 + C3)

I

k = —.-

]/(%^j(

Hieruit volgt, dat:

c, c.,

(ioi)

(C, + C3) (C2 — C3)
De impedantie Zt van de schakeling.

Uit de figuur blijkt, dat de capaciteit C3 parallel geschakeld staat aan de
tak, waarin R,, C„ en L., zijn opgenomen. De impedantie van deze parallel
schakeling Z, is bepaald door:

[ R2 - j \( L2-

co C3 |

z2

r,

+ y(wz..-

c.) |

<0

\

I

I
6) C .

<0 C3 /

Ter vereenvoudiging van de uitwerking van deze vorm kunnen we de
teller in een andere gedaante schrijven, en wel:

-k
C3/)

c3| t?2

co C3 |

I

<:/c2

co C3

Na vereenvoudiging vinden we:
I

z2 =

co C3

27?2 + j^L
\
CO

~
.»

CO

-r )

CO 3
C/ 3 /

De totale impedantie van de schakeling gemeten tussen de klemmen a en b
is dus bepaald door:
1

2,=

gjLj-------

co C I

<0 C3

+

1

(102)
1

c;

co C3/

In verband met hetgeen we in het voorgaande hebben toegepast, zal het
duidelijk zijn, dat we voor (102) kunnen schrijven:
1
G) 2 (J 2

__

= <e0 L, (ö, - j /?) -• -■

(103)
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De algemene uitdrukking voor de primaire stroom /j.
De stroom Ilt welke bij een spanning Et aan de schakeling wordt toegevoerd,
kunnen we berekenen uit:

ï-^

1 z.

E.

-

I

<>C?

«o-Z., (<5j + ]P) +

(ó2 4 ƒ p)

Hiervoor kunnen we schrijven:

y_

Zs |

(ó2 4~ j ft)
■

,

1

Lt L2(öl+j p)(d3 +j ft)
of:

E1 <"0 Z, (ó2

ƒ

ƒ ft)

(ó.,+jp) -r
Substitueren we
breuk voor L1 =-

__ 1__ r
cüo-m-L,

L, C32|

in de

C, +

tüo“

ƒ „

noemer van de in deze uitdrukking voorkomende
c3 envoorZ,, = —
C,
C.
°dan gaat de vorm over in:
C3
E1 (ó, 4 j ft)

""L> {(», 4 ,7» W, 4 ,» +

£ 4 - Cj) |

k- =___________________

en daar

(C, 4- cj (C. + C3)

gaat de vorm over in:

2 _

______ £,(<>, + j ft)___
(00~
• Jp)^ \ ;/f) + -Ak
k2
2 [
w2
I
"
I

(104)

*

c?
practisch in alle gevallen op 1 gesteld kan worden, blijkt
<oodus, dat we voor deze schakeling weer een gelijkluidende uitdrukking vinden
als (92) en (51), zodat ook voor deze schakeling alle uitdrukkingen, welke voor
het indirect-inductief gekoppelde systeem zijn afgeleid, kunnen worden toe
gepast indien de grootheden <5, k enz. op de juiste wijze worden ingevoerd.

Daar —- of

De resonantiefrequenties.

Werkt op de schakeling een wisselspanning met frequentie ƒ = fr, dan is
het imaginaire deel van Zi gelijk nul.
Volgens (103) is:

z, = <■)„ƒ., (d, + jP) -•

cjïfc+jpy

Na uitwerken van deze vorm en rangschikken van het reële en imaginaire
deel vinden we:

£1 — GJoE} dj 4
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__ +ƒ

_____ Ê._____ 1

^<,>0L,C3*(dS + ft-)\

(105)

•>

In geval van phase-resonantie is dus:

_______ É_______

fl % -^1
voor p

<or2co0L2C32(<522 + /J2)

= o.

co = co0...................................................

o vinden we weer:

(106)

en/ = /o ................................................... (IO7)
Het tweede geval waarvoor het imaginaire deel nul wordt treedt op, indien:
i—

1

o.

cor2co02L1L, C32 (<522 + ft2)

Substitueren we in deze vorm de hiervóór voor L1 en L2 gegeven waarden
en voeren we de waarde van k in, dan vinden we:
i ■—

O,

W + /?2)

cor2 ft- -= co02k-— cor2 <5,2.

waaruit volgt:

Aan beide zijden van het gelijkteken delen door co02 levert op:

^.ft^ie—^4óo2.
-<ö
' 0-2

coo-

■

(Dj-

/ (D J-

<’>0 1

<or2

(ÜQ

\%

GJr /

co02

Dus:

Hieruit volgt gemakkelijk na uitwerken:
cor2

= <ü02(i±]A2

<.y

«02

<or — <O„ j/ I ± ]< k-

en

--

<v)
(108)

(UO

Voor een losse koppeling kunnen we

= i stellen, waarmede de vorm

overgaat in:

<or = <o01 1 ± V ken

(109)

(110)

fr--f0\ i±V**-V

Voor een vaste koppeling kan d.>- t.o.v. Ze2 worden verwaarloosd, waarmede
we vinden:

ft

fo V I ± k

(m)

De impedanties Zires en 21q.

Indien een der resonantiefrequenties op de schakeling werkzaam is zal de
impedantie van het stelsel bepaald zijn door het reële deel van (105).
Dus:

Zt rcs = w0Llöl +

<5., -

{i)r2L^cy

+

(113)
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Het zal geen nader betoog behoeven, dat in geval van m = <oo, f) in (112) nul is.
We vinden dan voor de impedantie Zi0 :
I

!

(ii3)

1

Het deel ( ■,
van <^eZe uitdrukking geeft dus weer aan de grootte
“o" G3~ 7?2
van de belasting, welke de secundaire kring op de primaire keten uitoefent.
We schrijven dus:
p
«belasting,

1

(114)

Vraagstukken.
1. Van de schakeling fig. 31 is gegeven: Ly - L2 - 1000 uH. C,
C2 =
---- 200 pF. f0 - 500 kper./sec.
Bereken de koppelcapaciteit C3.
2. Hoe groot is in het vorige vraagstuk de koppelcoëfficiënt?
3. Van vraagstuk 1 wordt gegeven, dat
■ 5 Q en &
10 12.
Bereken het vermogen dat primair geleverd moet worden, indien tussen
a en b een spanning van 2 V met de frequentie
= o>0 wordt aangelegd.

IV. Indirect capacitieve koppeling.
Het schema van deze schakeling is in fig. 32 weergegeven.
We. kunnen dit stelsel van gekoppelde kringen het eenvoudigste behandelen
door middel van toepassing van
de zg. ster-driehoektransformatie, welke vooral in de sterkstroomtechniek veel gebezigd
wordt. Aan de hand van de
R,
R2
fig. 33 en 34 zullen we eerst
deze ster-driehoektransformatie
c2
c,
toelichten.
Fig. 33 stelt enige impedanties voor, welke, zoals uit de
L2,
figuur duidelijk blijkt, in drie
Li
hoek geschakeld zijn, terwijl
fig. 34 de wijze aangeeft waarop
_ E, ,
de impedanties in ster gescha
a
b
keld zijn.
Fig. 32.
Het is nu mogelijk het sche
ma van fig. 33 om te werken
in een gelijkwaardig schema volgens fig. 34. Dit kunnen we op de volgende
wijze uitvoeren.
We noemen de in fig. 33 aangegeven impedanties Zp Z2 en Z3. Gevraagd
wordt hoe groot deze impedanties moeten zijn, indien zij in ster worden
geschakeld op de wijze als in fig. 34 is aangegeven. Hierbij gaan we c'
dan uit
van de veronderstelling, dat de spanningen aan de punten A, B, C en D
evenals de stromen in beide schakelingen gelijk zijn.
We kunnen aan deze voorwaarde voldoen, indien de waarden Z/, Z2' en
Z3' op zodanige wijze worden bepaald, dat de impedanties tussen elk paar
klemmen van de beide schakelingen even groot zijn. Houden we dus
deze laatstgenoemde voorwaarde goed in het oog, dan kunnen we van de

1I

1P
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A

schakelingen van de fig. 33 en 34 de gelijkwaardige impedanties vaststellen.
We vinden dan de volgende vergelijkingen.
Impedanties tussen A en B in beide schema’s.
Uit fig. 33 blijkt, dat de impedantie
parallel staat aan de beide in serie
geschakelde impedanties Z2 en Z3, terwijl in fig. 34 tussen A en B de serieschakeling van Z/ en Z3’ aanwezig is. We kunnen dus schrijven:
^Zi (Z2 ; Z2)
(H5)
I Z3
Z, - Z2 ■ Z3

Voor de punten A en C van beide schakelingen vinden we op gelijke wijze
redenerende:

Z3(Z, + ZJ
4~

I-

©-

A

I

Z3

Z,

Z,'+Z/

(116)

4“ Z3
■©

c

A

z;

Zé

Z2

C

4

B

0

<a>

■©

L

B

o-

0
-o

Fig. 34-

Fig. 33-

en voor de punten C en D van de s hakelingen:
Z2 (Zi + Z3) __
Z2 “ Z3
Zi : Z2 i Z3
Uit de uitdrukkingen (115), (116) en (117) kunnen nu de waarden van Z/,
Z2' en Z3' worden opgelost.
Deze impedanties zijn dan uitgedrukt in de bekende waarden van de
impedanties, welke in de driehoekschakeling voorkomen.
We vinden dan de volgende uitdrukkingen.
2/

__ -Zi Z3

= z?TZT^

.

(118)

_______^2 ^3

Z/ =
7 '

43

Zi 4- Z-2 r Z3
^1 ^2_

Zx + Zo + Zs.............

(119)

(tao)

We keren thans terug naar de in het begin van dit hoofdstuk genoemde
indirect-capacitieve koppeling.
Bezien we het schema weergegeven door fig. 32, dan zal het geen nader
betoog behoeven, dat de verschillende condensatoren, welke in dit schema
voorkomen, a.h.w. in driehoek geschakeld zijn. Gemakshalve is de schakeling
volgens fig. 32 nog eens in fig. 35 weergegeven. De in dit schema tussen de
punten a, c, d en b opgenomen reactanties zijn in driehoek geschakeld.
We zullen nu de behandelde ster-driehoektransformatie voor deze schakeling
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in toepassing brengen. In fig. 36 is aangegeven, op welke wijze de schakeling
van fig. 35 omgebouwd kan worden.
We zien dus, dat door toepassing van de ster-driehoektransformatie de
indirect-capacitieve koppe
ling a.h.w. omgebouwd is
c
a
tot een gelijkwaardige directI
capacitieve koppeling.
We kunnen dezeschakeling
dan weer op dezelfde wijze
gaan behandelen als we op
L,
L2
Ci
Cz
blz. 58 e.v. hebben gedaan
voor de direct-capacitieve
koppeling. Door middel van
de formules (118), (119) en
r2
(120) kunnen we de aequiRt
valente waarden van de ca
d
b
paciteiten gaan vaststellen.
Dit geschiedt dus als volgt:

F

Fig. 351

1

<O C |

<’> C;

—^
+ -4+ ^3
Cx |
co L/ 9

Oh

gj

Na vereenvoudiging vin
den we:
I

I

c.'

cj

F

a
1

c\c3

c;+i + e;

1

Cj' blijkt dus bepaald te zijn
door :
■ _ C, C,1 ”

C

L2O

c;

d

b
Fig. 36.

C, C3

C. C3

C2

(121)

Op geheel gelijke wijze kunnen we C2' en C3' bepalen. Deze zijn bepaald door:

C,' = C1 C ' ' C,(f' —? —3. (122)
q

,_ Ct C. i Ci C3 4- C2 C3

c3

(123)

De koppelcoëfficiënt is bepaald door een gelijkluidende uitdrukking als (101),
in dit geval dus door:
1/

C/C,'

k - 1/ (C7TC7HC? + C7)Vullen we in deze vorm de waarden van Ci , enz., welke we hierboven
hebben gevonden, in, dan wordt deze uitdrukking:

64

c3

k
V(C,

(124)

C3) (C2 ■ C3)

Voor oefening wordt het verder aan den lezer overgelaten, voor deze
schakeling soortgelijke uitdrukkingen te vinden als die welke op blz. 58 e.v.
gevonden zijn voor de direct-capacitieve koppeling.

Vraagstukken.
1. Van fig. 35 is gegeven: C,
C., — 250 pF. C3
50 pF.
Gevraagd: Bereken de waarden van Ct', C2' en C3' in de sterschakeling
van fig. 36.
2. Hoe groot is de koppelcoëfficiënt in het vorige vraagstuk? Wat geschiedt
er met de koppeling bij vergroting van de afstemcapaciteiten?
3. Leid voor de direct-capacitieve koppeling de uitdrukkingen voor
fres
en /?belasting af.

Onderscheid tussen de behandelde gekoppelde systemen.
Ofschoon we, zoals in het voorgaande is aangetoond, bij de berekening van
de verschillende grootheden, welke bij de behandelde gekoppelde stelsels voor
komen. van dezelfde uitdrukkingen gebruik kunnen maken, bestaat er in
verschillende opzichten een belangrijk verschil in gedrag tussen deze systemen.
Daar bij alle behandelde stelsels de verandering in afstemming geregeld wordt
door middel van de variabele condensatoren Ct en C2, is het van belang na
te gaan, of verandering van C\ en C2 invloed heeft op de koppelcoëfficiënt
en tevens of een verandering van /„ invloed heeft op /r en fr„, alsmede op
welke wijze zich deze eventuele invloeden doen gevoelen.

Koppelmethode

k

Indirectinductief

__ M
-\/
L2

Gedrag
van k

constant

'r. en /r=

__
\/(jLi + £3) (■^2'1“-^3)

constant

Gedrag
resonantiekromme

______ ƒ._______

4 = Vi — Vk^-^f-

afnemend

smallf

afnemend

smaller

fr=f0 V7Tv^^ I afnemend

smaller

fr.=

Directinductief

Verandering
frequentiegebied

frr

__ f«__
Vi + Vk^—si

f„
Vi — Vk2~S2

f = -- f°... ....
1 Vi + Vk2 —82
IndirectIndirect- ■——
capacitief

-.Pa.—
afnemend
i-C,)(C. \ C3)

t /______ Cj C3______
Directtoenemend
capacitief I (C,-|-C3)TC2 + C3)

Radiotechniek, Deel II - 5

/rs=A> Vi — VF^f2 I
Vi + y/Ï^S2

|

ft=f0Vt- Vk^-'F I

toenemend breder
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Het beste inzicht in het gebeuren kunnen we ons verschaffen uit de boven
staande tabel, waarbij de optredende veranderingen zijn aangegeven als zijnde
een gevolg van een vergroting van Ct en C,, hetgeen dus een afname van
ƒ„ betekent. Voor het tegengestelde geval zal natuurlijk het omgekeerde plaats
vinden als in de tabel is aangegeven.
Uit dit overzicht blijkt ons dus, dat de vorm van de resonantiekromme van
de behandelde gekoppelde systemen afhankelijk is van de waarde van de afstemcapaciteit. Weliswaar zal dit bij de ene schakeling sterker tot uiting komen dan
bij de andere, doch een constante resonantiekromme, en daarmede dus een
constante bandbreedte is bij geen der schakelingen zonder meer bereikbaar.
Dit moet dus als een groot nadeel van al deze stelsels beschouwd worden.

V.

Het gemengd-gekoppeld systeem.

Uit de bovenstaande tabel komt echter tot uiting, dat de direct-capacitieve
koppeling zich juist tegengesteld gedraagt als de andere koppelmethoden.
Bij deze koppeling neemt
met toenemende C de band
breedte toe, terwijl deze bij
de andere schakelingen af
c2
C,
neemt.
Het zal geen nader betoog
1-1
1-2
behoeven, dat het voor een
goede selectiviteit gewenst
kan zijn, dat de bandbreedte
van het gebezigde systeem
over een heel golfbereik
C«
waarvoor de schakeling geldt,
Ri
r2
constant is, of in ieder geval
niet ongewenst verandert.
Aangezien echter het ge
drag van de direct-capacitieFig. 37ve koppeling juist tegen
overgesteld is aan dat van
de andere systemen, ligt het zeer voor de
hand, om voor het verkrijgen van een con
stante bandbreedte gebruik te maken van
Cj
een combinatie van de direct-capacitieve
koppeling met een van de andere koppel
L2
Li
methoden. Hun tegengestelde invloeden
op de bandbreedte zullen elkander dan
tegenwerken en kunnen elkander bij een
juiste keuze van de schakelelementen ook
C4
juist opheffen.
Ri
Een schakeling waarbij een en ander
r2
in toepassing is gebracht, is in fig. 37
weergegeven. Zoals uit de figuur blijkt,
is dit een gemengde schakeling van de
Fig. 38.
direct- en de indirect-capacitieve koppeling.
Passen we op deze figuur de trans
figuratie toe, welke we in het voorgaande hebben besproken, dan wordt
fig. 38 verkregen.
Gaan we nu uit van de veronderstelling dat Cl = C2, hetgeen practisch ook

F

F
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IjCk

meestal het geval is, dan is uit (121) gemakkelijk af te leiden, dat voor fig. 38
geldt:
C2 ,
C2' = C'
C + 2C3
en C3' —
2 C.

c/

cr^-

De koppelcapaciteit bestaat in dit schema dus uit de serieschakeling van
C3' en C4. Zoals ons be
kend is, bepaalt bij serie
Rs
schakeling van condensa
toren de kleinste capaciteit
in hoofdzaak de vervangingscapaciteit.
Door een juiste keuze
L2i
van de capaciteiten kan dus
verkregen worden, dat bij
verandering van C3 en C.>
toch een constante band
breedte verkregen wordt.
Tot slot geven we hier
nog een combinatie van
2 gekoppelde systemen,
teneinde een meer con
Fig. 39.
stante resonantiekromme
te verkrijgen (fig. 39).

HL

R,

L,-M

L2-M

Rs

M

C2

Cl

c3
Fig. 40.

Volgens formule (34) kunnen we de beide gekoppelde spoelen L3 en L.,,
wat betreft hun invloed als koppelorganen, vervangen door een spoel M, welke
dan in primaire, zowel als in secundaire gedacht moet worden.
We moeten hierbij bedenken, dat in primaire zowel als secundaire kring de
oorspronkelijke zelfinductie Lt en L„ werkzaam moet blijven.
Het vervangingsschema wordt nu als aangegeven in fig. 40.
Voor een bepaalde graad van koppeling wordt de koppeling dus door een
serieschakeling van spoel M en condensator C;j tot stand gebracht.
Beide onderdelen moeten dus zo gekozen worden, dat bij verandering van
de afstemcapaciteit, de wijziging der resonantiekromme, welke door de ene
veroorzaakt wordt, door de andere te niet gedaan wordt.
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HOOFDSTUK

V

ENIGE INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
VAN BELANG ZIJNDE VOOR DE STUDIE
VAN DE THEORIE DER ELECTRONENBUIZEN.
Het begrip functie.

We hebben reeds herhaaldelijk grootheden ontmoet, die volgens een bepaalde
wet van elkander afhankelijk waren. De betrekking, die er bestaat tussen de
verschillende grootheden in zo’n geval, drukken we dan uit door een formule.
Ter toelichting geven we het volgende voorbeeld:
De klemmen van een regelbare weerstand worden aangesloten op twee punten,
waartussen een constant potentiaalverschil E heerst. De grootte van de stroom
1 door de weerstand, is afhankelijk van de waarde R. De betrekking tussen
de drie genoemde grootheden wordt uitgedrukt in de formule I
E/R.
In deze formule is E dus een constante, R kunnen we naar willekeur ver
anderen en heet daarom de onafhankelijke veranderlijke, terwijl 1 de afhankelijke
veranderlijke heet.
We noemen nu I een functie van R.
'J
Zouden we in staat zijn de grootte van
E te regelen, dan zouden E en R beide
onafhankelijke veranderlijken zijn en
Q2
dan was I een functie van E en R.
Een functie is dus een afhankelijk
veranderlijke grootheid, waarvan de
waarde afhangt van één of meer onaf
P
P2
hankelijk veranderlijke grootheden.
We hebben in het voorgaande reeds
meermalen kennis gemaakt met de
goniometrische functies. We hebben
I
toen echter de naam functie niet verder
0
x
verklaard. Het zal nu echter duidelijk
zijn, dat de goniometrische functies
Fig. 41.
verhoudingen zijn, waarvan de waarde
afhangt van de grootte van de hoek.
Schrijven we bv. y =sin x, dan veronderstellen we, dat x de onafhankelijke
veranderlijke is en y de afhankelijke veranderlijke.
We kunnen dus voor x verschillende waarden aannemen en voor iedere
waarde van x de bijbehorende waarde van y bepalen. We hebben dit reeds
gedaan en hebben toen het verloop van de sinus van een aangroeiende hoek
grafisch voorgesteld. (Zie deel I, blz. 73.)
Evenals
E
' dit bij de sinus
'--------------en cosinus
■
het geval is, is het mogelijk van het
': van één veranderlijke een grafische voorverloop van iedere andere functie
stelling te maken.
Hiertoe maken we ook gebruik van twee loodrecht op elkander staande
rechten OX en OY, zoals in fig. 41 is weergegeven.
Het snijpunt O heet de oorsprong van het assenstelsel of coördinatenstelsel.
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We trekken nu van een willekeurig punt P de rechten PP, en PP- loodrecht
op de X-as en Y-as. We noemen deze rechten de coördinaten van het punt P.
PP- heet de abscis en PP, de ordinaat. Weten we omgekeerd de coördinaten
van een bepaald punt Q, dan kunnen we de plaats van dit punt bepalen, door
de lengte OQj van de abscis van O af langs de X-as uit te zetten en de lengte
van OQ- van de ordinaat van O af langs de Y-as. Trekken we door Q, een
rechte evenwijdig aan de Y-as en door Q2 een rechte evenwijdig aan de X-as,
dan vinden we het punt Q.
We willen nu eens de vergelijking bepalen van een rechte lijn, welke door
de oorsprong van een rechthoekig assenstelsel gaat (fig. 42).
We moeten hiertoe de betrekking bepalen, welke er bestaat tussen de
coördinaten van ieder punt van die lijn. Nemen we nu een willekeurig punt P
aan op de lijn en trekken we de abscis PP2 en de ordinaat PP1; dan geldt:
pp,
PP,.
'J
tg
PP2
p,o
als 7. de hoek is, welke de lijn met het
rechter deel van de X-as maakt. De
hoek a, dus ook tg a, is voor die lijn
constant, welke constante we m noemen.
Verder noemen we de abscis van het
willekeurige punt weer x en de ordinaat y. Nu geldt dus:
y
m of y - m ■ x.

p

0

p<

X

Dit is nu de vergelijking van een
rechte lijn door de oorsprong, waarin m
de hoek bepaalt, die de lijn met het
rechter deel van de X-as maakt. Is deze
hoek voor een bepaalde lijn stomp, dan
5
is m dus negatief, want de tangens van
4
een stompe hoek is negatief.
3
Is dus voor een bepaalde lijn gegeven
dat m - 0,5, dan kunnen we de ge
2
vraagde lijn construeren. We bepalen
1
dan voor verschillende waarden van x
0
de daarbij optredende waarden van y.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y is dus een functie van m ■ x.
We kunnen nu bv. de volgende tabel
Fig- 43maken.
5
67
889
10
6
1
x - o
2
4
3
1
y — o
2
2,5
33
3,5
44
4,5
5
t,5
o,5
Zetten we nu deze gegevens af in een assenstelsel, dan vinden we de grafische
voorstelling volgens fig. 43.
Van een lijn, welke evenwijdig aan de lijn y
m ■ x loopt en een stuk
OA = b van de Y-as afsnijdt, is de ordinaat van ieder punt een stuk b groter
dan de ordinaat van een punt van de lijn y
m ■ x, dat dezelfde abscis heeft.
Heeft dus de lijn in fig. 43 tot vergelijking y
m ■ x en is voor de lijn in
fig. 44 OA
b, dan heeft deze tot vergelijking y
mx
b.
Een getallenvoorbeeld zal een en ander verduidelijken. Nemen we weer aan,
dat m = 0,5 en stellen we voor b een waarde 2 vast, dan kunnen we verschil
lende waarden van y als functie van m • x -r b bepalen.
Fig. 42.

-f—t—|-

g

f

1
x
— 2 — 10
y =
1 45
2
2,5
Zetten we deze gege
vens weer af in een assen
stelsel, dan vinden we een
lijn volgens fig. 45.
Indien het stuk OA van

2

3

3

3,5

4
4

6
5

5
4,5

7
5,5

8
6

10

9
6,5

7

—7-

-5

'J

7-4—3
2-

1
O

X

4 3

2

1

—: ;
1

O

3

4

6

5

7 8

+

9 10

Fig. 45

Fig. 44.

fig. 44 negatief is, d.w.z. van O naar
beneden uitgezet, dan is ook b nega
tief. De vergelijking van een rechte
lijn is dus steeds van de eerste graad
in x en y, hetgeen zeggen wil, dat
van x en y alleen de ie machten
voorkomen, terwijl in de vergelijking
tevens geen term x • y voorkomt,
want dan was de vergelijking van de
tweede graad. Omgekeerd is natuur
lijk ook de grafische voorstelling van
elke eerstegraadsvergelijking een
rechte lijn.
Van vergelijkingen van hogere
graad is de grafische voorstelling
steeds een kromme lijn, behoudens
een enkele uitzondering, waarop we
hier niet nader in kunnen gaan.
Zo is de vergelijking y — x2 +
— x— 6 een tweedegraadsvergelij
king en de grafische voorstelling van
deze vergelijking is een kromme,
welke door fig. 46 is weergegeven.
Deze grafische voorstelling zullen
we berekenen.
Gegeven is dus
y - x2 — x — 6.
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1x nemen we dus als de onafhan
-51
kelijke veranderlijke en y als de
-6>
afhankelijke veranderlijke. We nemen
Fig. 46.
nu voor x een aantal waarden aan,
-U
voor
elke
aangenomen
berekenen
waarde van x de bijbehorende waarde van y en schrijven het resultaat in een
tabel op de wijze als onderstaand is aangegeven.
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I

x -= — 4 — 2 — 1
°i
2
3
4
5
o
6
14
y =
14
0 —4 — 6 — 6 — 4
Vervolgens tekenen we een rechthoekig coördinatenstelsel en zetten ver
schillende waarden van x als abscis en de bijbehorende waarden van y als
ordinaat uit.
We gaan hierbij nog van de gedachte uit, dat positieve waarden van x van
O uit naar rechts en negatieve waarden naar links worden uitgezet.
Evenzo worden positieve waarden van y van O uit naar boven en negatieve
waarden van y naar beneden uitgezet.
Op deze wijze verkrijgen we een aantal punten van de grafische voor
stelling. Door de verkregen punten
trekken we een vloeiende lijn, welke nu
20
de grafische voorstelling van de functie
18
y = x2 — x — 6 voorstelt.
16
Een en ander is in fig. 46 weer
14
gegeven.
Het zal geen nader betoog behoeven,
12
dat de kromme zuiverder zal worden
10
naarmate meer punten worden vast
8
gelegd. Zoals we reeds hebben opge
G
merkt, kunnen we van iedere vergelij
king, waarin een grootheid als functie
4
van een andere grootheid optreedt, een
2
grafische voorstelling maken, welke dan
0
-11 10 9 8 7 6 S 4 3 2 1
in het algemeen een kromme of rechte
lijn wordt. Omgekeerd is het echter niet
Fig. 47altijd mogelijk van iedere kromme lijn
de vergelijking te bepalen. Voor een
zeer groot aantal lijnen is dit echter wel mogelijk.
We willen thans een grafische voorstelling maken van de volgende vergelijking, waarin y een functie is van x.

3

y

c (— x)2 + b (— x) + a.

Stellen we voor de in de vergelijking voorkomende constanten vast: a = 20,
b = 2 en C — 0,06, dan kunnen we de volgende tabel samenstellen:
x = o — 1
—2 — 3 —4 —
— 5 —6 —7 —8 —9 — io — ii
2,84
11 9,44 7,96 6,56 5,24
y - 20 18,04 16,16 14,36 12,64
4
Aan de hand van deze tabel kunnen we de grafische voorstelling van fig- 47
samenstellen.
Oneindig kleine en oneindig grote grootheden.

Beschouwen we eens de vergelijking:
1

y

~X'

Indien we aan x een waarde geven, welke kleiner is dan 3, doch daarvan
zeer weinig verschilt, dan is de noemer van het rechter lid van deze vergelijking
zeer klein, hetgeen tevens zeggen wil, dat y zeer groot is.
Laten we x nu voortdurend aangroeien, zodanig dat x steeds minder van
3 gaat verschillen, dan zal y voortdurend in grootte toenemen. Als x tenslotte
minder dan de kleinst denkbare waarde van 3 verschilt, dan zegt men dat de

77

noemer van het rechter lid van de vergelijking de waarde o nadert. Men zegt
dan: de grenswaarde of limiet van de noemer is nul.
Indien de noemer tot nul nadert, zal y tot oneindig groot naderen. Dus is
de limiet van y oneindig groot voor een waarde van x, die tot 3 nadert. We
schrijven dit als volgt:
lim y = oneindig.
Het begrip limiet wordt nu als volgt gedefinieerd.
Indien een veranderlijke grootheid x voortdurend toe- of afneemt, zodanig
dat er steeds een verschil blijft tussen x en een constante grootheid a, doch
dit verschil kleiner kan worden dan de kleinst denkbare grootheid, dan noemen
we a de limiet van x.
Ter verduidelijking geven we nog het volgende voorbeeld.

y

tgx
sin x’

Laten we x nu naderen tot nul graden, dan vinden we voor y:
limy
0

-.
o

We zouden nu geneigd zijn te veronderstellen dat y
o.
Dit behoeft echter niet het geval te zijn. De teller en noemer van het rechter
lid worden beide oneindig klein, doch de verhouding van twee oneindig kleine
grootheden kan iedere eindige waarde hebben, ja kan zelfs oneindig groot zijn.
Zo is bv. de grootte van een molecule niets vergeleken bij de grootte van de
aarde, doch de verhouding van de molecule tot een andere molecule is een
bepaalde eindige waarde, terwijl een molecule zelf zeer groot is t.o.v. een electron.
Keren we nu terug tot ons voorbeeld.
sin x
Daar:
tg x --------cosx
kunnen we ook schrijven:

y

tgx
sin x

sin x
cos x

I

1

sin x

cosx’

Nu vinden we lim y -- - — i. De verhouding van ° is dus in dit geval ge-

gelijk aan 1.
We zullen thans nog een kort overzicht geven van het begrip dijferentiaalquotiënt.
Hiermede wordt voortdurend gewerkt in de differentiaalrekening, welke
gebaseerd is op de leer der limieten. In fig. 48 is een kromme gègeven, waar
:rgelijking bekend wordt verondersteld.
van de vei_
’ ’ j is y gegeven als functie van x. Gaan we nu van een
In deze vergelijking
punt P van de kromme naar een punt Q, dan neemt x toe met het bedrag PR
en y met het bedrag RQ.
De toename van x noemen we Ax en de toename van y noemen we Ay.
Nu is blijkbaar:
RQ = tg a.
Ax PR
De verhouding van Ay en Ax is dus gelijk aan de tangens van de hoek,
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die de rechte lijn door de punten P en Q met de X-as maakt. Draaien we
nu de snijlijn om een van de snijpunten, bv. om punt P, zodanig dat het
snijpunt Q van de snijlijn met. de kromme steeds dichter bij P komt, dan
worden Ar en Ay ook hoe langer hoe kleiner. De verhouding Ay/Ax behoeft
echter niet kleiner te worden, integendeel zelfs, zoals gemakkelijk te zien is
zal in fig. 48 Ax sneller afnemen dan Ay, zodat de verhouding Ay/Ax groter
wordt.
Indien de snijlijn nu zover gedraaid is, dat Q oneindig dicht bij P is
gekomen, dan is de snijlijn een raaklijn geworden en dan is Ax en daarmede
ook Ay genaderd tot nul, zodat:

lim

Ax
gelijk is aan de tangens van de hoek die de raaklijn in het punt P aan de
kromme met de X-as maakt.
We noemen een kleine toename van x en y respectievelijk Ax en Ay, terwijl
een oneindig kleine toe
'J
name van x en y resp.
dx en dy wordt genoemd.
We merken op dat de af
/
korting d van differentiaal
afkomstig is, hetgeen ver
schil betekent.
-|R
We hebben dus:
I
dy
dx "tga’

/

/

waarin <z dus de hoek is,
welke de raaklijn aan de
kromme in het besc
o
X de deelpunt met de X-as
maakt. De verhouding dy
Fig. 48.
dx wordt het differentiaalquoti'ênt van de beschouw
de functie genoemd.
Het bepalen van het differentiaalquotiënt wordt differentiëren genoemd.
De differentiaalrekening geeft verschillende regels om van iedere functie
het differentiaalquotiënt te bepalen.
Het valt buiten de strekking van dit werk hierop nog nader in te gaan. We
willen hier volstaan met te wijzen op een van de veie belangrijke toepassingen
van de differentiaalrekening.
Van de functie y = x2 — x — 6 kan met behulp van bovenbedoelde regels
bepaald worden:
dy
2 • x— 1
dx
Wil men nu weten, hoe_ groot de_ tg van de hoek is, die de raaklijn in het
de X-as maakt, dan heeft men in (125) slechts
punt met de abscis x = 1 met
----------------de waarde van 1 te substitueren, en men vindt tg a — 2 • 1
1 = 1, hetgeen
zeagen wil, dat de raaklijn in dit punt een hoek van 45 met de X-as maakt.
Wil men nu weten voor welke waarde van x, y het kleinst is, dan kan als
volgt geredeneerd worden.
Het punt waarvoor y minimum is, is het laagste punt op de kromme, welk

7:

punt zeer willekeurig gelegen kan zijn en niet in tekening is gebracht. In
dit punt zal de raaklijn aan de kromme evenwijdig aan de X-as moeten lopen.
De hoek die de raaklijn in dat punt met de X-as maakt, is dus o°, dus is ook
de tg van die hoek gelijk aan nul, m.a.w. de waarde van 2X — i moet voor
dit punt gelijk aan nul zijn. Stellen we dus 2X — i
o, dan vinden we x
hetgeen betekent, dat het punt met de abscis x = */, het laagste punt van de
kromme is. De minimum-waarde van y vinden we door in de vergelijking
y = x' — x — 6 voor
de waarde
te substitueren.
Dit geeft dan:
......................

"

-

‘

'

y

4

'

*/2,

6-,
1
—66=
= — ^,
2
4

Heeft een functie een maximum-waarde, dan kan men deze eveneens vinden
door het differentiaalquotiënt gelijk nul te stellen, want in het hoogste punt
van een kromme loopt de raaklijn eveneens evenwijdig aan de X-as.
Deze hiervoor behandelde begrippen zullen de studie van hetgeen thans
volgt verduidelijken.
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VI

THEORIE DER ELECTRONENBUIZEN.

I

We hebben in de inleiding van deel I al kennis gemaakt met de electronentheorie. We hebben daar reeds opgemerkt, dat de materie uit moleculen bestaat,
welke weer uit atomen zijn opgebouwd. Ieder atoom bestaat nu uit een positieve
kern, waaromheen zich kleine deeltjes, electronen genaamd, bewegen. Om
enig begrip te verkrijgen van de afmetingen van atomen merken we op, dat
de doorsnede van een atoom van de grootte-orde van 10 8 cm is, en die van
de kern van het atoom 10 12 cm.
De massa van een electron is ruw geschat 1800 maal zo klein als die van
een waterstofatoom. Daar de electronen op een zekere afstand van de kern
hun banen rond de kern beschrijven, is de afstand tussen de kern en de
electronen groot t.o.v. de afmetingen van de kern en de electronen. Uit dit
oogpunt bezien, wordt het voor ons begrijpelijk, dat de electronen, onder een
bepaalde druk, zich practisch ongehinderd in de stoffen kunnen bewegen.
We hebben reeds in deel I kennis gemaakt met het begrip vrije electronen.
Hieronder moeten we verstaan, die electronen, die niet aan de atoomkern
gebonden zijn.
Tussen de vrije electronen en de electronen, die in vaste banen om de kern
zweven, vindt steeds uitwisseling plaats. Worden de vrije electronen onder
invloed van een Emk gebracht, dan zullen zij de bestanddelen van de electrische
stroom vormen. De snelheid, waarmede zij zich bewegen, is zeer gering en
is meestal minder dan r cm sec. De bij het bewegen der electronen optredende
belemmering is de ohmweerstand van de stof, waardoor spanningsverlies
optreedt. Elke verstoring van een electrische toestand breidt zich echter met
de snelheid van het licht uit, zodat we hier ook als de voortplantingssnelheid
3 • io8 m sec moeten nemen.
De sterkte van deze stroom wordt bepaald door het aantal electronen, dat
per sec verplaatst wordt.
Behalve dat electronen onder invloed van een kracht gedwongen kunnen
worden zich in een bepaalde richting door een stof te bewegen, is het ook
mogelijk, dat zij onder bepaalde omstandigheden gedwongen worden uit een
materiaal naar buiten te treden. Indien dit plaats vindt, spreekt men van
electronen-emissie.
We geven hier een kort overzicht van de drie mogelijkheden van electronen
emissie.

A.

Electronen-emissie door verhitting.

Indien een stof wordt verhit, zullen de deeltjes waaruit deze is opgebouwd,
in snellere beweging komen. De zich in deze stof bevindende vrije electronen
komen dus ook in snellere beweging, waardoor zij zich in de richting van de
oppervlakte van het materiaal begeven. Aan de oppervlakte van het materiaal
wordt nu een kracht werkzaam verondersteld, de oppervlaktespanning genaamd,
die de electronen belemmert zich buiten het materiaal te begeven.
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Om nu toch buiten het materiaal te kunnen treden, moeten de electronen
de invloed van de oppervlaktespanning overwinnen. Men veronderstelt, dat
dit op de volgende wijze plaats kan vinden.
De electronen bezitten ten gevolge van hun snelheid van beweging een
zekere hoeveelheid kinetische energie, die berekend kan worden met de uit
drukking:
-mv- (ergen)

(l2Ó)

2

•»

In deze uitdrukking stelt m de massa en v de snelheid van het electron voor.
Om een beeld van het begrip massa van een electron te verkrijgen, merken
we op, dat een electron beschouwd moet worden als zijnde een negatieve
lading van 1,59 • 10 19 coulomb, zonder stoffelijke massa. Ten gevolge van
het door deze lading werkzame magnetische veld, ontstaat er bij de beweging
van het electron een zekere traagheidswerking, waardoor de beweging zodanig
wordt, alsof het electron een stoffelijke massa bezat. De op deze gronden
berekende massa van het electron is 9,1 ■ 10 2$ grammassa.
Formule (126) kan op de volgende wijze worden afgeleid.
Indien op een vrij bewegelijk lichaam een kracht werkzaam is, zal dit lichaam
in beweging komen, en zich onder invloed van die kracht steeds sneller gaan
bewegen. We noemen de beweging van het lichaam eenparig versneld.
Werkt er op het lichaam, dat een massa m heeft, een kracht van K dynes,
dan kan de volgende betrekking gebezigd worden:
m

K

a,

waarin a de versnelling in cm/sec2 voorstelt.
De hoeveelheid arbeid is vastgelegd in de wet:

arbeid - kracht X weg - K ■ s ergen.
Wordt nu van 1uit de rusttoestand de snelheid in t sec eenparig opgevoerd
’
' t' sec ook een gemiddelde snelheid
tot v cm/sec, dan kunnen we gedurende
'/, v aannemen. De afgelegde weg is dan:

s Dus:

arbeid

arbeid

1

- v ■ t.
2

m • a ■ s ergen
1

m • a • o v • t.

De versnelling a kunnen we vervangen door

v
t

Hieruit volgt:
arbeid

1
v 1
m • • - • - v • t =- -m ■ v- ergen.
2
t 2

De in formule (126) aangegeven energie van beweging van een electron,
kinetische energie genaamd, ontstaat, zoals we in het volgende zullen zien,
uit het toevoeren van warmte-energie, welke
" r we kunnen aanduiden met k ■ T.
Hierin stelt k = ’
1,37
io—16 erg per graad Kelvin, een constante voor,
,77 ■• 10
genaamd, terwijl T de temperatuur van het
gasconstante van Boltzmann
T
materiaal in graden Kelvin aangeeft.
De schaalverdeling van temperaturen in graden Kelvin is gebaseerd op een
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Zeer lage temperatuurswaarde. Deze waarde is 273° C beneden het vriespunt
gelegen. Dit punt, — 273° C of o' K, wordt het absolute nulpunt genoemd,
terwijl de temperatuursaanduiding gebaseerd op o° K de absolute temperatuur
wordt genoemd.
Zo is dus:
— io° C
263° K
293 K.
en
20° C
Aan de hand van het voorgaande kunnen we dus schrijven:
1
2

m ■ v-

k ■ T (ergen)

(127)

Uit deze uitdrukking kunnen we de snelheid welke de electronen verkrijgen,
bij een bepaalde verhitting van het materiaal, berekenen. Deze is bepaald door:
v

|

2•k • T

I

m

(cm'sec)

(128)

De kinetische energie, welke de electronen ten gevolge van de snelheid van
beweging hebben, maakt het mogelijk, dat zij zich tegen een potentiaalverschil
in kunnen voortbewegen. In verband hiermede kunnen we deze kinetische
energie ook als een potentiaalverschil Ek aanduiden.
De electrische arbeid, welke dus door een electron kan worden geleverd,
is bepaald door q ■ Ek joules, waarbij met q de lading van het electron is
aangegeven.
107 ergen, kunnen we de volgende vergelijking opstellen
Daar nu 1 joule
q -£k'- 107

k - T ....................................... (129)

worden ontwikkeld. Deze is:
Uit deze vergelijking kan de waarde van
k - T
(130)
(volt)
5k
q ■ 107

Om nu bij een bepaald materiaal electronen-emissie te verkrijgen, moet de
bewegingssnelheid van de electronen zo groot zijn, dus hun kinetische energie
een zodanige waarde hebben, dat de oppervlaktespanning kan worden over
wonnen. Uit (128) blijkt, dat naarmate de temperatuur van het materiaal
hoger wordt, de snelheid en daarmede dus de kinetische energie van de
electronen toeneemt, waardoor dus de mogelijkheid van electronen-emissie
wordt beheerst.

B.

Secundaire emissie.

De tweede mogelijkheid om electronen-emissie te verkrijgen, bestaat hierin,
dat men vrije electronen met grote snelheid tegen een materiaal doet botsen.
Door dit bombardement van electronen worden uit het materiaal weer electronen
vrijgemaakt. Dit verschijnsel wordt secundaire emissie genoemd, daar reeds vrij
gemaakte of geëmitteerde electronen, primaire electronen, andere electronen uit
een stof vrij maken.
Het is dikwijls zeer moeilijk om aan te tonen of inderdaad secundaire
emissie heeft plaats gevonden, of dat electronen, welke aan het bombardement
hebben deelgenomen, worden teruggekaatst. We kunnen echter in ieder geval
wel zeker zijn, dat secundaire emissie heeft plaats gevonden, indien na het
bombardement meer geëmitteerde electronen aanwezig zijn, dan er voor het
bombarderen gebezigd zijn.
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c.

Foto-electrische emissie.

De foto-electrische emissie wordt verkregen, door op een bepaalde stof
electro-magnetische golven van een bepaalde golflengte te doen invallen.
Ten gevolge van de lichtbestraling van een metaal, ontstaat aan de oppervlakte
daarvan electronen-emissie. Deze electronen-emissie wordt veroorzaakt door
de grote kinetische energie, waarmede de lichtstraal in de oppervlakte van
de stof dringt.
De in het metaal aanwezige vrije electronen ontvangen nu deze energie en
kunnen ten gevolge daarvan buiten het oppervlak treden. In het algemeen is
deze emissie ten gevolge van de opvallende lichtstraal slechts zeer gering.
Bij metalen als kalium zijn echter grotere emissiewaarden te verkrijgen.
Met deze inleidende beschouwingen, waarvan de onder A genoemde voor
ons de meest belangrijke is, zullen we ons thans verdiepen in de theorie der
electronenbuizen.
De twee-electrodenbuis of diode.

In fig. 49 is in tekening gebracht een tot een zeer hoge graad luchtledig
veronderstelde glazen ballon, waarin een draad is aangebracht, welke tot gloeiing
kan worden gebracht. Deze draad heet de kathode. Op enige afstand daarvan
is een metalen plaatje, de anode genaamd, opgesteld.
De ballon is tot een zeer hoge graad luchtledig
verondersteld, omdat slechts in het absolute vacuum
een onbelemmerde electronenbeweging kan optreden.
Daar het practisch echter niét mogelijk is een absoluut
vacuum te verkrijgen, neemt men genoegen met een
zodanig vacuum, dat er geen merkbare invloed van
de nog aanwezige gasmoleculen optreedt. Dit is bv.
het geval bij een vacuum van 10 9 atmosfeer.
Veronderstellen we nu, dat de kathode niet wordt
verhit en dat tussen anode en kathode een potentiaal
verschil wordt aangelegd, dan kan door de buis geen
stroom vloeien, aangezien er geen geleidende ver
binding tussen beide electroden bestaat. Slechts bij
zeer hoge spanningsverschillen zou er stroomdoorgang
Fig. 49.
in vonkvorm kunnen optreden.
Wordt echter de kathode wel verhit, en wordt de
kathode buiten de ballon om met de anode verbonden, zonder dat er een
potentiaalverschil tussen de beide electroden wordt aangelegd, dan kan toch,
indien een gevoelige micro-ampèremeter -in de keten wordt opgenomen, een
stroom worden afgelezen.
Ten gevolge van de verhitting van de kathode, zullen electronen worden
geëmitteerd.

+

De aanloopstroom. De snelheid, waarmede de electronen uit de gloeidraad
treden, zal in het algemeen gering zijn. Slechts een zeer klein aantal electronen
zal de kathode met grotere snelheid verlaten, waardoor het mogelijk is,
dat er ook bij een negatieve plaatspanning een plaatstroom optreedt.
De snelheid van de electronen kan nu worden verhoogd, door de invloed
van een electrische veldsterkte, die verkregen kan worden door een potentiaal
verschil tussen anode en kathode aan te leggen.
Noemen we de eindsnelheid waarmede de electronen de anode bereiken v
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en is de afstand tussen anode en kathode 1, dan is in het verzadigingsgebied
van de buis, de looptijd bepaald door:
2l
t= - (i3i)
v
Aangezien de looptijd dus> een eindige waarde heeft, kan er bij het werken
met wisselspanningen
1
isselspanningen van zeer hoge
frequentie phaseverschuiving optreden.
De electronen-emissie kan echter ..l~t
niet onbeperkt doorgaan, omdat de elec
tronen, welke zich buiten de kathode bevinden, tezamen een negatieve
lading vormen, terwijl de kathode t.o.v. deze lading positief is. Hierdoor ont
staat dus een aantrekkende werking tussen de kathode en de electronen er
om heen.
Hieruit is dan ook te verklaren, dat alle electronen zich niet ver van de
kathode kunnen verwijderen, doch als een wolk om deze heen blijven. De
invloed van deze wolk electronen wordt de ruimtelading genoemd.
Indien zich nu een bepaalde hoeveelheid electronen buiten de kathode
bevindt, zal de invloed van deze negatieve lading juist even groot, doch tegen
gesteld gericht zijn als de emitterende werking van de kathode. Door de
emitterende kracht van de kathode zullen nog wel electronen uittreden, doch
door de invloed van de ruimtelading zullen weer juist evenveel electronen
naar de kathode terugkeren.
We hebben in het voorgaande nog niet besproken op welke wijze de ver
hitting van de kathode tot stand wordt gebracht. We merken hierbij op, dat
de wijze van verhitting van ondergeschikt belang is voor de werking van de
buis. Het doet niets ter zake op welke wijze de kathode verhit wordt, doch het
is logisch, dat voor deze verhitting van een electrische krachtbron gebruik
gemaakt wordt.
Bij de verklaring van het voorgaande zien we dus, dat we met twee ver
schillende stroomwegen te doen hebben. Ten eerste is er een stroomkring,
gevormd door de krachtbron van de kathode en de kathode zelf, en ten tweede
een stroomketen door de weg in de buis, van de kathode naar de anode en
buiten de buis om weer terug van de anode naar de kathode.
De eerstgenoemde keten wordt de gloeistroom- of gloeidraadketen genoemd,
terwijl de laatstgenoemde wordt aangeduid als de anodeketen, of plaatstroomkring, kortweg plaatkring. De ballon met de daarin aangebrachte twee electroden
wordt twee-electrodenbuis of diode genoemd.
De stroom door de buis kan nu worden geregeld door een potentiaalverschil
tussen de anode en kathode aan te leggen. Naarmate de anode sterker positief
t.o.v. de kathode wordt gemaakt, zal er een sterkere stroom door de buis
optreden. Om dit te verduidelijken diene het volgende:
Veronderstellen we het geval, dat er zich een wolk electronen om de kathode
bevindt. Geven we nu de anode een positieve spanning t.o.v. de kathode, dan
zullen de uit de kathode tredende electronen behalve de invloed van deze
positieve anode ook de terugstotende kracht van de reeds om de kathode
aanwezige electronen ondervinden.
De electronenstroom welke door de buis zal optreden, zal worden bepaald
door twee effecten en wel door de aantrekkende werking van de anode, en
de remmende invloed van de ruimtelading. Is nu de aantrekkende invloed
groter dan de remmende, dan kan zich een zeker aantal electronen naar de
anode begeven.
.
.
,
.
Naarmate de afstand, welke de electronen in de richting van de anode
hebben afgelegd, groter is, zal de remmende invloed van de ruimtelading
kleiner worden. Het zal duidelijk zijn, dat ten gevolge van de remmende
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nvloed van de ruimtelading, het aantal electronen, dat zich naar de anode
kan begeven, begrensd is.
Naarmate de anode meer positief wordt t.o.v. de kathode, zullen de electronen
in de ruimtelading zich sneller gaan bewegen. De dichtheid hiervan zal af
nemen, waardoor meer electronen uit de kathode kunnen treden en de anodestroom kan toenemen. Door Richardson is een formule gegeven waaruit de
verzadigings-emissiestroom kan worden bepaald. Deze formule luidt:
_ T<<
T
/ev = 6o,2-Ek- T-e
(132)

waarin
het kathode-oppervlak is, en T de absolute temperatuur.
Door middel van een grafische voorstelling kunnen we ons een beeld vormen
van het verband, dat er bestaat tussen het spanningsverschil dat tussen anode
en kathode wordt aangelegd, en de daardoor optredende anodestroom. Deze

)

Fig. 50.

<r

J

Fig. 51.

grafische voorstelling, de anodestroom-anodespanningskarakteristiek, kortweg
/a-Ra-karakteristiek genaamd, is in fig. 50 weergegeven en kan met behulp
van de schakeling, welke in fig. 51 is weergegeven, worden opgenomen.
We merken hierbij op, dat de anodestroom in deze grafiek in mA is uitgezet.
Hierdoor zal de grafiek dus schijnbaar in het nulpunt beginnen. Er zal echter,
zoals we in het voorgaande hebben gezien, zelfs bij een negatieve anodespanning al een anodestroom optreden.
Met deze laatste schakeling zijn we in staat de anodespanning, binnen zekere
grenzen, op elke gewenste waarde te brengen, welke spanning van de voltmeter kan worden afgelezen. De uitvoering van de weerstand, waarmede de
spanning aan de anode kan worden geregeld, zoals deze in fig. 51 is weer
gegeven, wordt potentiometer (spanningsdeler) genoemd. Van de in de anodeketen opgenomen milli-ampèremeter kunnen we de bij de verschillende
anodespanningen optredende anodestromen aflezen. Wordt nu de anode
spanning geleidelijk van nul tot een hogere waarde opgevoerd en op de X-as
van fig. 50 uitgezet, dan kunnen we de bij elke anodespanning behorende
stroom, uitgedrukt in milli-ampères, op de Y-as uitzetten. Verbinden we alle
gevonden punten met elkander, dan ontstaat een kromme als in fig. 5° ‘s
getekend. Uit deze figuur blijkt, dat de karakteristiek twee sterke krorniniugen
vertoont, terwijl het gedeelte tussen deze beide krommingen practisch als
recht beschouwd kan worden.
&
1
Verder merken we nog op, dat de stroom bij nul volt anodespanning»
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volgens de karakteristiek nul milli-ampère bedraagt. We wijzen er echter
nogmaals op, dat indien in de anodeketen een micro-ampèremeter was opge
nomen, er wel degelijk een stroomwaarde zou zijn af te lezen. Hierop komen
we echter later terug.
Het aanwezig zijn van de beide sterke krommingen in de grafische voor
stelling kunnen we als volgt verklaren. Indien de kathode van de buis niet
verhit wordt, doch er wel een spanningsverschil tussen de beide electroden was
. ' „
.
r is t.o.v. de kathode, dan kunnenj we
aangelegd,
zodanig dat de anode positief
ons voorstellen, dat de krachtlijnen van de anode naar de kathode als rechte
lijnen zullen verlopen, welke krachtlijnen uitgaan van de positieve anode en in
de kathode verzinken. In
I
! anode
V
— fig. 52 is dit krachtveld
TT
in tekening gebracht.
■a
Het spanningsverloop,
at
zoals dit hierbij optreedt,
In
'rö
is in fig. 53 weergegeven.
Deze figuur wijst er dus
op, dat er een regelmatige
kathode
spanningsafname is naar
Fig. 52Fig- 53mate de afstand tot de
anode groter wordt.
anode
Indien echter ten ge
r
volge van de verhitting
van de kathode er rondom
ai
deze een ruimtelading is
ontstaan, dan zal het
'nj
beeld van het krachtveld
■ah. .
tussen anode en kathode
veranderen.
Daar
de
Fig. 54ruimtelading een nega
Fig- 55tieve lading is, zal een
tgaande krachtlijnen op deze negatieve lading eindigen.
deel der van de anode uit_
' en 'kathode
' ' zal1 nu
niet meer rechtlijnig
Het spanningsverloop tussen anode
i
zijn, zoals in het voorgaande geval, doch vertoont een afwijking. Een en ander
is in fig. 54 en fig. 55 weergegeven.
Heeft de anodespanning een zeer geringe waarde, dan zal het gehele door
de anode uitgezonden krachtveld op de ruimtelading eindigen. Hieruit volgt,
dat slechts een betrekkelijk gering deel der electronen zich naar de anode kan
begeven. De rest van de ruimtelading wordt sterker door de kathode vast
gehouden dan door de anode aangetrokken.
We zien verder, dat bij verhoging van de anodespanning de plaatstroom
langzaam toeneemt tot aan het punt X in fig. 50, waarna bij een kleine verhoging van de anodespanningg de
dc stroom
ctrcc... veel sterker toeneemt dan in de
te verklaren
aan te nemen, dat de invloed
voorgaande gevallen. Dit is t_
....----- door
.
van Ta thans zo groot is geworden, dat deze in een dichter deel van de
ruimtelading. werkzaam komt, waardoor derhalve meer electronen naar de
=
anode gaan. Bij verdere verhoging
van Va- zien we thans een regelmatig
punt Y. Na dit punt gaat de kromme practisch
stijgende lijn'tot aan het
1
zodanig
' : van de anodespanning zal een zodanig
horizontaal verlopen. Bij'j deze waarde
.. . . krachtlijnen
,
J
groot aantal
door
de ruimtelading heen grijpen en de kathode
bereiken, dat alle geëmitteerde electronen onmiddellijk naar de anode kunnen
gaan. Een verdere verhoging van de anodespanning heeft dan geen effect meer.
De waarde van de anodespanning, waarbij alle geëmitteerde electronen naar
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de anode gaan, wordt de verzadigingsspanning genoemd, terwijl de daarbij
optredende anodestroom de verzadigingsstroom wordt genoemd. De grootte
van deze verzadigingsstroom kan worden beïnvloed door verandering van de
temperatuur van de kathode.
Aangetoond kan worden, dat de /a-Ba-karakteristiek van deze buis, welke
dus opgenomen is bij constante waarde van de gloeispanning, voldoet aan
de volgende vergelijking:

Ia

K

ir 3/-

~ • Va '

(133)

In deze uitdrukking, welke de formule van Langmuir wordt genoemd, is:
K een constante,
r de straal van een cilindervormige anode rondom de gloeidraad,
Va de anodespanning.

Om een beeld van de werking van 1al het voorgaande te kunnen verkrijgen,
hebben we gebruik gemaakt van de electronentheorie, waarbij dus werd uit
gegaan van de gedachte, dat de stroom vloeit van een punt met een negatieve
potentiaal naar een punt met positieve potentiaal.
In het hier verder volgende handhaven we echter de ook in deel I in toe
passing gebrachte theorie, waarbij verondersteld wordt, dat de electrische
stroom vloeit van een punt met een positieve potentiaal naar een punt met
lagere of negatieve potentiaal.
Verhitting van de kathode.
Directe en indirecte verhitting.
Voor de verhitting van de kathode kunnen in principe twee verschillende
methoden worden toegepast en wel de zg. directe verhitting en de indirecte
verhitting.
Bij de directe verhitting is de kathode uitgevoerd met één of meer draden
van een metaal, dat bij voldoende verhitting in staat is het gewenste aantal
electronen te emitteren. Hiertoe kan bv. wolfram of nikkel gebezigd worden.
Het bezwaar, dat aan de directe verhitting is verbonden, is wel, dat de
gloeistroom niet over de gehele kathode dezelfde is, indien de kathode met
gelijkstroom wordt verwarmd. De stroom door de kathode heeft dan steeds
dezelfde richting. De anodestroom door de buis kan echter over twee zijden
van de kathode naar de minpool van de anodespanningsbron terugkeren,
hetgeen ten gevolge heeft, dat de gloeistroom aan de ene zijde van de kathode
wordt tegengewerkt en aan de andere zijde wordt ondersteund. Hierdoor
wordt de kathode dus ongelijkmatig belast. Hierin is verbetering te brengen
door de kathode met wisselstroom te voeden. Deze voeding heeft echter weer
het bezwaar, dat de temperatuur van de kathode wisselt met de frequentie
van de gebezigde wisselstroom. Dit heeft weer ten gevolge, dat de emissie
niet constant is, waardoor de anodestroom verandert. Daar de voedingsspanning
voor de kathode meestal uit het lichtnet betrokken wordt, waarvan.de frequentie
in het algemeen 50 perioden is, zal het gevolg van de veranderingen in de
anodestroom zijn, dat een bromtoon ontstaat, welke Zeer storend kan zijn.
Slechts in die gevallen, dat de kathode zeer dik wordt uitgevoerd, kan dit
bezwaar gedeeltelijk worden opgeheven.
Bij de indirecte verhitting wordt een gloeidraad geïsoleerd in een metalen
kokertje aangebracht. Dit kokertje is met een emitterende stof bestreken.
Door de verhitting van de gloeidraad deelt de warmte zich mede aan het
82

■

I

kokertje, waardoor het materiaal, waarmede het kokertje is bestreken, gaat
emitteren. Daar de verhitting van de emitterende stof dus indirect is, zal
de kathode, i.c. het emitterende materiaal, niet rechtstreeks afhankelijk zijn
van de verwarmende stroom, waardoor tevens de warmteveranderingen niet
onmiddellijk hun invloed doen gelden op het emitterende lichaam. Hierdoor
wordt dus een meer constante emissie
verkregen en het optreden van een
E
h.f. draagtrilling
bromtoon sterk verminderd.
We zullen thans nagaan, voor welke
doeleinden de diode in de radio-ontvangtechniek kan worden gebezigd.

WfB

De

diode

als

h.f.-gelijkrichter.

Op blz. 32 hebben we reeds een
uitdrukking (27) gegeven, waarmede
E
de stroom, welke door een gemodu
leerde zender in de zendantenne
wordt opgewekt, kan worden aangeduid.
gemoduleerde trilling
Veronderstellen we nu eens het
eenvoudigste geval, dat een h.f. span
E
ning met een l.f. sinusvormige span
ning door middel van amplitudemodulatie wordt gemoduleerd.
Onder amplitudemodulatie wordt
verstaan:
Het veranderen van de amplitude
van de h.f. stroom of spanning (de
draagtrilling') met de optredende mo
Fig. 58.
Fig. 56.
Fig- 57mentele waarden en in de frequentie
van de l.f. trilling.
De manier waarop amplitudemodulatie tot stand
|
\
wordt gebracht, wordt in
I
I
deel III behandeld.
\T TZ
Stelt nu fig. 56 de
" '
draagtrilling voor en fig.
57 de l.f. spanning waar—
mede gemoduleerd wordt,
dan stelt fig. 58 de gemo
L-O Oduleerde trilling voor.
Fig. 59Wordt nu in de antenne
van een ontvanger een spanning opgewekt, zoals door fig. 58 is voorgesteld,
dan zal, indien de afgestemde kring, welke in fig. 59 is getekend, in resonantie
is met de zenderfrequentie, door deze keten een stroom vloeien, welke in
phase is met deze spanning. In de met de kring inductief gekoppelde
keten zal nu een gelijksoortige spanning worden geïnduceerd. Deze spanning
zal in de secundaire keten een stroom doen vloeien, waardoor over de capaciteit
een spanningsverschil komt te heersen. Dit spanningsverschil komt dus
tevens te staan tussen de anode en de kathode van de in deze schakeling
opgenomen diode.
. , , ,
Zoals we uit het voorgaande hebben gezien, zal de diode practisch slechts
l.f. modulerende trilling

rr
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■
een stroom kunnen voeren, indien de anode positief is t.o.v. de kathode. Het
gevolg hiervan zal zijn, dat slechts de helft van de in fig. 58 weergegeven
spanning in staat is een stroom door de diode te zenden. De stroom welke
derhalve zal optreden, heeft een gedaante als in fig. 60 is weergegeven.
Zoals uit deze figuur blijkt, heeft de stroom door de diode een h.f. pulserend
karakter, terwijl de amplituden van de pulsaties toe- en afnemen in het rhythme
van het l.f. signaal waarmede gemoduleerd is. Daar dit l.f. signaal het geluid
vertegenwoordigt, dat door de zender naar de ontvanger moet worden over
gebracht en door de ontvanger moet worden weergegeven, zijn dus slechts
deze l.f. veranderingen van de amplituden voor ons van belang. Nu is het
de bedoeling van een detector, dat deze goed reageert op de genoemde
l.f. amplitudeverandering, doch dat de h.f. pulsaties geen effect sorteren.
Dit is nu te verkrijgen door in serie met de diode nog op te nemen
een parallelschakeling van
X
een weerstand en een
capaciteit. Een en ander
is in fig. 61 getekend.
We zullen thans de
werking van deze schake
ling nagaan van het mo
Fig. 60.
ment af, dat de h.f. gemo
duleerde wisselspanning
tussen anode en kathode
werkzaam wordt.
Tijdens het aangroeien
van de eerste spanningsimpuls van de waarde nul
tot de maximum-waarde,
zal er door de diode en
door de weerstand een
-o
Fig. 61.
stroom vloeien, terwijl
tevens de capaciteit zal
worden opgeladen. Neemt
nu deze impuls van de spanning af van maximum tot nul, dan kan door de buis
geen stroom optreden, aangezien de condensator tot dezelfde topspanning als
de amplitude van de eerste spanningsverandering is opgeladen. Deze spanning
zal nu overheersen en zodoende wordt de kathode positief t.o.v. de anode.
Daar de buis slechts in één richting stroom doorlaat, kan de condensator
zich niet over de buis ontladen, doch moet dit doen via de weerstand. Het
is nu slechts afhankelijk van de waarde van deze weerstand en van de
capaciteit van de condensator, of tijdens het afnemen van de eerste h.f.-impuls
de condensator zich geheel of slechts gedeeltelijk kan ontladen.
Zoals hierna nog zal blijken, worden de waarden van de capaciteit en
weerstand zodanig genomen, dat de condensator zich practisch niet ontlaadt
gedurende het afnemen van een impuls van de h.f. spanning, en zelfs ook
niet gedurende het tijdvak, dat gelegen is tussen twee opeenvolgende gelijk
gerichte spanningsstoten.
Nemen we hier dus aan, dat er niets geschiedt tijdens het afnemen van de
eerste impuls, ook tijdens het aangroeien van de tweede spanningsstoot tot
aan een waarde welke gelijk is aan die van de amplitude van de eerste impuls
zal er niets gebeuren. Stijgt echter de waarde van de tweede impuls boven
de amplitude van de eerste, dan zal gedurende dat tijdvak weer een stroom
door de buis vloeien en dus tevens door de weerstand, terwijl ook de con-
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densator tot die hogere waarde wordt opgeladen. Dit zal voortduren totdat
ook de tweede impuls haar maximum zal hebben bereikt. We kunnen zo
voortredeneren, en vinden dan voor elke volgende impuls hetzelfde geval,
totdat de maximum-impuls haar amplitude heeft bereikt.
De nu volgende spanningsstoten hebben steeds kleinere amplituden. De
afname van deze amplitude wordt bepaald door de verandering van het
l.f. signaal waarmede was gemoduleerd. Vanaf de maximum-amplitude X
tot de minimum-amplitude Y (fig. 60) kan de buis geen stroom voeren,
daar de spanning aan de capaciteit de kathode steeds positief houdt t.o.v.
de anode.
Het tijdvak liggende tussen X en Y wordt beheerst door de l.f. verandering
van het modulerende signaal. De parallelschakeling van capaciteit en weer
stand moet nu zodanig zijn, dat de condensator zich gedurende dat tijdvakover de weerstand kan ontladen, en wel in zodanig tempo, dat de afname
van de sinuskromme van de l.f. modulatie getrouw kan worden gevolgd. Indien
dit inderdaad het geval is, dan blijkt uit de gehele redenering, dat door de
weerstand gedurende de gehele werkingstijd van het h.f. signaal een ver
anderlijke gelijkstroom heeft gevloeid, welke een evenbeeld is van de modu
lerende spanning. Op deze wijze hebben we dus de h.f. spanning gedetecteerd
en omgezet in een l.f. verandering van spanning en stroom, welke dan later
in geluid kan worden omgevormd.
We zullen nu nagaan aan welke voorwaarden het RC-filter moet voldoen,
om inderdaad de l.f. sinusvormige verandering te kunnen volgen. Indien
in plaats van het gemoduleerde signaal een ongedempte sinusvormige h.f.
wisselspanning tussen anode en kathode werkzaam was, dan zou het gevolg
daarvan zijn, dat de capaciteit practisch tot aan de topspanning van de wissel
spanning zou worden opgeladen. Dit wil feitelijk zeggen, dat tussen anode
en kathode een spanningsverschil ontstaat, waarbij de anode practisch constant
negatief wordt t.o.v. de kathode. Naarmate de amplitude van de wisselspanning
groter is, zal deze negatieve anodespanning toenemen. Des te kleiner nu de
capaciteit gekozen wordt, en des te groter de weerstand, zoveel te meer
constant zal de negatieve anodespanning zijn. We zijn echter niet geheel vrij
in de keuze van deze waarden, daar we er zeer goed rekening mede dienen
te houden, dat het filter in ieder geval bij de werking van een gemoduleerde
h.f. wisselspanning zelfs de hoogste modulatiefrequenties goed moet kunnen
volgen.
Het is nu aan te tonen, dat indien een condensator over een weerstand
R wordt ontladen na verloop van een tijd t de spanning V aan de capaciteit
bepaald is door:
t

V

Knax -6

RC
RC............................................. (134)

Hierin stelt c
2,71 het grondtal der natuurlijke logarithmen voor.
,'r is aan 1, zal de condensator
Voor het geval dat de exponent t RC gelijk
zich in dat tijdvak tot het 1/2,71 deel van <de
’ oorspronkelijke waarde hebben
ontladen.
We noemen nu de tijd, die de condensator nodig heeft om zich tot het
112,71 deel van de maximale waarde te ontladen, de RC-tijd van het filter.
Dit betekent dus, dat de condensatorspanning na een bepaalde tijd t een
waarde zal hebben, welke gelijk is aan 0,369 X de oorspronkelijke waarde.
Uit het voorgaande blijkt dus, dat we: deze RC-tijd eenvoudig kunnen bepalen
uit het product van de capaciteit en de weerstand van de parallelgeschakelde
geval, dat het RC-filter in fig. 61
elementen. Veronderstellen we bv. het
1
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bestaat uit een capaciteit van 100 pF en een weerstand van 0,5 MO, dan
kunnen we de 7?C-tijd van dit filter bepalen uit:
1

0,5 ■ xo6 • 100 • io~-

20 000

sec.

Dit betekent dus, dat de condensator zich in 1/2o 000 sec over de bedoelde
weerstand tot 1/2,71 van de oorspronkelijke waarde heeft ontladen.
Het zal duidelijk zijn, dat het in het voorgaande besproken filter de hoogste
modulatiefrequentie goed moet kunnen volgen, terwijl het niet mag reageren
op de h.f. trillingen.
Dit kunnen we als volgt samenvatten.
De ontlaadtijd van het filter moet klein zijn t.o.v. de trillingstijd van de
hoogste modulatiefrequentie, doch de ontlaadtijd moet groot zijn t.o.v. de
trillingstijd van de laagste h.f. draagtrilling, welke ontvangen moet worden.
Heeft een wisselspanning, waarmede gemoduleerd wordt, een frequentie van
10 000 Hz, dan volbrengt deze spanning in 1/20 000 sec een halve periode. In
het voorgaande hebben we gezien, dat het filter zich slechts gedurende een
halve periode van het modulerende signaal behoeft te ontladen. Zou nu het
bij deze modulatiefrequentie ontvangen signaal ca. 60 % gemoduleerd zijn,
dan zou het in het voorgaande berekende filter met /?C-tijd -- 1'20 000 sec, de
modulatiefrequentie 10 000 Hz getrouw kunnen volgen. Indien het signaal
echter 100 % gemoduleerd was, dan zou het filter de wisselspanning met deze
frequentie niet hebben kunnen volgen. Het zal duidelijk zijn, dat de ontlaad
tijd van het filter dan korter moet zijn.
Voor practische toepassing kunnen we vaststellen, dat de RC-tijd van het
filter gelijk aan of kleiner dan 1 <0 moet zijn, als co de hoogste modulatiecirkelfrequentie aangeeft van het te ontvangen gemoduleerde signaal.
Voor hetzelfde voorbeeld kunnen we nagaan of het filter zal reageren op
de h.f. pulsaties. Hiertoe veronderstellen we een van de meest ongunstige
gevallen, nl. dat een zender moet worden ontvangen, welke op een golflengte
van bv. 2000 m werkt. De frequentie van de h.f. trilling is dan 150 000 perioden.
Daaruit volgt, dat de tijdsduur van één periode gelijk is aan V150 000 sec. Het
zal derhalve duidelijk zijn, dat het als voorbeeld gekozen filter practisch niet
op deze snelle veranderingen reageert, terwijl naarmate de golflengte korter
wordt, de zaak nog gunstiger uitvalt.
Nemen we nu aan, dat de hoogste modulatiefrequentie welke door een zender
wordt uitgezonden gelijk is aan 6000, dan mag de ontlaadtijd van de capaciteit
niet groter zijn dan
1

1
____________
—-

2 • K • 6000___ 38 OOO

sec,

om bij 100 % modulatie de verandering van de sinussoïde nauwkeurig te
kunnen volgen.
Voor het filter, dat als voorbeeld gekozen is, is de ontlaadtijd langer.
We willen eens zien wat nu de hoogste modulatiefrequentie is, welke door
dit filter volkomen kan worden gevolgd.
Hiertoe voeren we in, dat

20 OOO

Hieruit volgt, dat ƒ —------ - 2 •* 7ü

I

I

2 -ƒ

20 OOO

1

I

3000 ps.

Daar echter bij zenders in de practijk voor de hoge-toonfrequenties 100 %
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modulatie bijna niet voorkomt, kunnen we het als voorbeeld gegeven filter
zeer goed bezigen, daar toch bij kleinere modulatiediepten de 7?C-tijd hoger
genomen kan worden.

Gelijkrichtkarakteristieken van de diode.

Om den lezer een dieper inzicht te verschaffen omtrent de diode-detectie,
welke detectiemethode thans het meest in gebruik is, zullen we de detectieverschijnselen nog eens
OOco
nagaan aan de hand
UJ ID LD lil lil UI lil 1(1 Ul LIJ LU
van de zg. gelijkricht
karakteristieken vaneen
diode.
Deze gelijkrichtka
rakteristieken kunnen
we met behulp ’van
fig. 63 opnemen en1 als
volgt verklaren.
In de plaatkring van
de diode wordt een
micro-ampèremeter
c
opgenomen. Tussen de
punten a en b van
'J
fig. 63 kan een gelijkB
spanningsbron worden
aangesloten, terwijl tus
sen c en d een wissel
A
Volts
0
spanning werkzaam kan
worden gesteld.
Fig. 62.
Sluiten we nu de
punten c en d kort, dan betekent dit, dat er in dat
geval geen wisselspanning in de schakeling werk
zaam is. De wisselspanning E - o.
Is de gelijkspanning tussen anode en kathode
\
ook nul, dan zal er een zekere stroom door de
buis vloeien, welke van de micro-ampèremeter kan
/
worden afgelezen. Maken we nu door middel van
de gelijkspanningsbron tussen a en b, de anode
negatief t.o.v. de kathode, dan zal de stroom door
de buis afnemen. Ook deze dan optredende
a" b"
stroomwaarde kunnen we in de grafische voorstel
ling, welke het verband tussen 7a en V3 aangeeft,
Fig. 63.
afzetten. Naarmate de anode sterker negatief wordt
t.o.v. de kathode, zal de anodestroom steeds kleiner
worden. Uiteindelijk zal de anode een zodanige negatieve spanning t.o.v. de
kathode verkrijgen, dat de plaatstroom geheel nul wordt.
Indien we bij alle verschillende waarden van deze negatiiLeve plaatspanning
de Ikarakteristiek
als door de lijn
de stroom I3 grafisch uitzetten, verkrijgen we d_
---- 1.
aangegeven met E = o in fig. 62 is weergegeven.
Leggen we nu tussen c en d van fig. 63 een wisselspanning met amplitude
Et aan, en stellen we de gelijkspanning in het begin weer op een waarde nul
in, dan zal het volgende plaats vinden.
De positieve waarden van de wisselspanning zullen een grotere stroom87

toename ten gevolge hebben, dan de negatieve waarden stroomafnamen ver
oorzaken. Gemiddeld zullen we dus een stroomtoename verkrijgen. We kunnen
dus in verband hiermede de gehele zaak zo opvatten, dat bij°het inschakelen
van een wisselspanning, de schakeling zich gedraagt alsof er een zekere
gelijkspanning tussen anode en kathode werkzaam is, waarbij de anode constant
positief is t.o.v. de kathode.
Wordt nu tussen a en b tevens weer een gelijkspanning aangelegd, waarbij
de anode geleidelijk aan sterker negatief t.o.v. de kathode wordt gemaakt, dan
kunnen we de grafische voorstelling bepalen, welke bv. in fig. 62 met E, is
aangegeven. Het zal in- verband met het voorgaande duidelijk zijn, dat in dit
geval de anode sterker negatief t.o.v. de kathode moet worden gemaakt om
de anodestroom tot een waarde nul te reduceren, dan in het voorgaande geval.
We kunnen nu steeds de amplitude van de tussen c en d werkzame wissel
spanning verhogen, waarbij we dan grafieken kunnen opnemen als bv. in
fig. 62 met E2, E3 enz. zijn aangegeven.
We merken hierbij op, dat deze meting eenvoudig met een l.f. wisselspanning
kan worden uitgevoerd, aangezien de
stroom door de buis onafhankelijk
E
van de frequentie is.
In de op de bovenomschreven
b
wijze gevonden bundel gelijkrichtkarakteristieken kunnen we een zg.
belastinggrafiek construeren, hetgeen
op de volgende wijze plaats vindt.
Zoals we in het voorgaande hebben
gezien, hebben we bij toepassing van
I
de diode als h.f.-gelijkrichter, in
I
c
serie met de buis opgenomen een
I
parallelschakeling van een capaciteit
I
met weerstand. Door de invloed van
a
dit filter wordt de anode negatief
o
V
Ea
t.o.v. de kathode. De grootte van
Fig.
64.
deze negativiteit wordt bepaald door
de spannmgsval over de weerstand.
Indien dus de waarde van de weerstand bekend is, kan voor alle waarden van
de negatieve anodespanning de optredende plaatstroom worden vastgesteld en
in de grafiekenbundel worden uitgezet. Verbinden we de op deze wijze
gevonden punten met elkander, dan ontstaat de zg. belastingkarakteristiek.
Het zal duidelijk zijn, dat naarmate de weerstand kleiner is, deze grafiek
steiler, zal verlopen. Bij het op deze wijze bepalen van de belastinggrafiek
hebben we echter geen rekening gehouden met de parallel aan de weerstand
geschakelde capaciteit.
Om de werking van het geheel goed te overzien, geven we nog het volgende.
In fig. 64 is de gelijkrichtkarakteristiek van een diode gegeven, welke ver
ondersteld is te zijn opgenomen bij een wisselspanning E. In de figuur is
tevens een belastingkarakteristiek ingetekend.
Veronderstellen we het geval, dat indien er geen wisselspanning tussen
anode en kathode werkzaam is, de plaatstroom door de schakeling een waarde
heeft als door a in fig. 64 is aangegeven. Wordt nu de wisselspanning met
amplitude E ook werkzaam, dan zal in het begin de stroom door de buis
toenemen tot een waarde, welke in deze figuur is aangegeven met b.
Om dit in te zien, moeten we bedenken, dat de capaciteit in het begin nog
geen lading heeft, zodat de genoemde stroomtoename kan optreden, waardoor
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de condensator wordt geladen. Naarmate de condensator meer en meer geladen
wordt, wordt de anode sterker negatief t.o.v. de kathode, waardoor de stroomsterkte door de schakeling spoedig een waarde c zal bereiken. Deze stroom
waarde c is nodig om over de weerstand een spanningsval OV te doen
optreden.
Wordt nu, indien deze laatste toestand is bereikt, plotseling de wissel
spanning uitgeschakeld, dan zal er door de buis geen stroom meer kunnen
optreden, aangezien de anode te sterk negatief is. De condensator kan zich
niet via de buis ontladen, en doet dit dus over de weerstand. Deze ontlading
van de condensator zal zolang doorzetten, totdat de stroom door de weerstand
ongeveer een waarde bereikt heeft, welke gelijk is aan a, op welk moment
de buis weer stroom gaat voeren.
Door middel van de bovenbeschreven belastingkarakteristieken kan worden
bepaald, hoe bij een bepaalde weerstand en een zekere h.f. gemoduleerde
wisselspanning, stroom door en spanning over deze weerstand zich zullen
wijzigen.
Veronderstellen we eens het geval, dat tussen anode en kathode een h.f.
spanning met amplitude 0,5 V werkzaam is, en dat deze spanning tot een
diepte van 60 % is gemoduleerd.
Onder de modulatiediepte ö wordt verstaan de verhouding van de amplitude
van de l.f. modulatietrilling tot de amplitude van de h.f. draagtrilling.
Dus <5

-r~- ■ 100% of:

<5

£•2
Ei

100 %

(i35)

waarin /, of Et de amplitude van de draagtrilling en I2 of E., de amplitude
van de modulerende trilling aangeeft.
ingeeft.
Indien deze-verhouding niet in procenten is uitgedrukt, spreekt men van
de modulatiegraad m.
Ten gevolge van de modulatiediepte van 60 %, welke dus aangeeft, dat de
amplitude van de modulerende spanning in dit geval 0,3 V is, zal de amplitude
vpn het h.f. signaal in l.f. tempo veranderen tussen 0,2 en 0,8 V.
In fig. 62 worden deze grenswaarden bv. aangegeven met X en Y, waaruit
weer kan worden vastgesteld, hoe de stroom door de buis en de spanning over
de weerstand variëren. De stroom verandert tussen B en C, en de spanning
tussen D en E. We vinden hier dus de l.f. veranderingen terug.
Een eerste vereiste is natuurlijk, dat deze l.f. stroom- en spannings
veranderingen een evenbeeld zijn van de oorspronkelijke modulerende trilling.
Om een vervormingsvrije detectie te verkrijgen, is het noodzakelijk, dat de
lijndelen PX en PY gelijk zijn. Dit wordt weer bepaald door de vraag, of de
karakteristieken gelijkmatig verlopen. Bij kleinere amplituden treedt een niet
te verwaarlozen afwijking in het verloop der karakteristieken op, terwijl bij grotere amplituden het verloop vrij regelmatig wordt. Hieruit volgt, dat het
gewenst is, dat door het gebruik van grotere amplituden deze bron van
vervorming wordt voorkomen.
Invloed van de schakelelementen op de diode-gelijkrichting.
In fig. 65 is een gelijksoortige bundel grafieken gegeven als in fig. 62 is
weergegeven. Zoals uit de gelijkmatigheid in het verloop der karakteristieken
blijkt, is hierbij verondersteld, dat de karakteristieken zijn opgenomen bij
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grotere amplituden van de wisselspanning dan die van fig. 6a. We zouden
derhalve verwachten, dat, indien deze signalen door de diode gedetecteerd
zijn, men kan rekenen op een onvervormde detectie. Zoals uit het volgende
zal blijken, kan er toch, ondanks het feit dat de diode zelf vervormingsvrij
werkt, vervorming ontstaan.
Bij het voorgaande zijn we steeds uitgegaan van de gedachte, dat de diode weerstand de enige weerstand was, welke in serie met de diode was opgenomen.
Voor het bereiken van
A
een voldoende geluids
e10E9E8E7 e6e5 e« e3 e2 e, eJ
sterkte wordt in de practijk de diode echter steeds
met een volgende verster
kerbuis gekoppeld.
We zullen eens nagaan,
welke invloed de koppelelementen kunnen hebben
R
op de diodedetectie.
De wijze waarop de
diode met de volgende
versterkerbuis kan wor
den gekoppeld, is in fig.66
X
weergegeven.
Ten gevolge van de
invloed van de koppelelementen zal, indien er
een gemoduleerd signaal Volts
aan de diode wordt aanFig. 65.

Ci

Rd

C2
Fig. 66.

gelegd, niet slechts de diodeweerstand als belasting mogen worden aangemerkt,
doch tevens nog de weerstanden welke parallel aan de diodeweerstand ge
schakeld zijn. Hiervoor kunnen we wel in hoofdzaak in rekening brengen de
weerstand f?L, welke zich tussen de rooster en de kathode van de volgende
buis bevindt. Deze weerstand, de lekiveerstand genaamd, zullen we in het
volgende nog nader bespreken.
Zoals uit fig. 66 blijkt, wordt de l.f. veranderende gelijkspanning via een
condensator Cr aan de rooster van de volgende versterkerbuis medegedeeld.
Het zal duidelijk zijn, dat indien er een gelijkstroom door de buis vloeit, alléén
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de diodeweerstand Rd een rol speelt, terwijl voor het geval er een gemoduleerde
spanning aan de buis werkzaam is, aan deze diodeweerstand parallel geschakeld
is de lekweerstand van de volgende buis. We veronderstellen hierbij, dat de
capaciteit Cr een te verwaarlozen geringe reactantie voor de l.f. wisselspanningen heeft.
Noemen we nu de gelijkstroomweerstand van de schakeling, welke in
hoofdzaak bepaald wordt door de waarde van Rd, in het volgende Rg, en
duiden we de in de schakeling werkzame weerstand voor een veranderlijke
gelijkstroom aan met 7?w, dan zal het duidelijk zijn, dat Rw gevormd wordt
door de parallelschakeling van Rd en 7?l.
We veronderstellen thans, dat de in fig. 65 ingetekende belastinggrafiek is
bepaald voor een diodeweerstand Rg. In verband hiermede zullen we thans
nagaan, op welke wijze de belasting van de diode verandert, indien in plaats
van met een weerstand Rg, voor een veranderlijke gelijkstroom met een
belasting Rw rekening moet worden gehouden.
Uit het voorgaande weten we reeds, dat de negatieve spanning aan de anode
zich ongeveer instelt op de waarde van de amplitude van een h.f. wissel
spanning, die tussen anode en kathode werkzaam is. Tevens weten we, dat
het filter practisch niet reageert op de h.f. veranderingen. Indien het h.f. signaal
echter gemoduleerd is, zal het filter op de l.f. amplitudeverandering van de
h.f. spanning wel reageren, zodat daarvoor in plaats van met Rg met een
waarde Rw moet worden gerekend. Daar 7?d
Rg en
Rg
parallel geschakeld
staan, is 7?w kleiner dan Rg.
We kunnen thans voor een weerstand Rw in fig. 65 een belastinggrafiek
construeren. Bij de constructie daarvan moeten we bedenken, dat indien
gedurende een moment niet gemoduleerd wordt, de buis ingesteld moet zijn
op het punt X, daar er voor dat geval slechts een gelijkstroom door de buis
zal vloeien. Het zal duidelijk zijn, dat om deze reden de belastinggrafiek voor
Rw door dit punt moet gaan. Daar Rw kleiner is dan Rg, zal deze grafiek
echter steiler verlopen. Bepalen we nu aan de hand van de waarde van Rw
de daarbij behorende stroom- en spanningswaarden, dan wordtt een karak
teristiek gevonden, zoals bv. in fig. 65 is ingetekend en met Rw is aan
gegeven.
Zoals uit de grafiek welke voor een weerstand Rg is ingetekend zou blijken,
zouden we een zender kunnen ontvangen, welke tot 100 % gemoduleerd was,
zonder dat er vervorming zou kunnen optreden.
Veronderstellen we bv., dat de amplitude van de draagtrilling 5 V bedraagt,
welke waarde we in fig. 65 met E5 kunnen aangeven, dan zal bij 100 %
modulatiediepte deze amplitude kunnen veranderen tussen o en 10 V, of volgens
fig. 65 tussen Eu en E10. Zoals uit deze grafiek blijkt, zullen de lijndelen
van de belastinggrafiek van o—5 V en van 5—10 V amplitudeverandering
practisch gelijk aan elkander zijn.
Voor een gemoduleerde trilling moeten we echter rekening houden met een
belastinggrafiek, welke aan de hand van Rw is bepaald. Uit de grafische voor
stelling daarvan zien we, dat het lijndeel, dat we rechts van X ter beschikking
hebben, veel kleiner is dan het lijndeel links van dit punt. Passen we nu bv.
voor dit geval een modulatiediepte van 100 % toe, dan blijkt duidelijk uit de
figuur, dat de ene top van de modulatie voor een groot deel zal worden
afgesneden. Het zal duidelijk zijn, dat op deze wijze een ontoelaatbare ver
vorming kan optreden. Indien we dus een vervormingsvrije detectie wensen,
is de diepte van de modulatie van het zendend station begrensd.
Met enige benadering kunnen we de toegestane modulatiediepte van een
zendend station uit fig. 65 bepalen.
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Het lijndeel van de negatieve plaatspanning, in deze figuur aangegeven met
OX,, kunnen we voorstellen als de amplitude van de h.f. wisselspanning. Op
gelijke wijze kunnen we de amplitude van de l.f. modulatiespanning voor
stellen door het lijndeel Z,X,. Hierbij gaan we dus uit van de gedachte, dat
tot geen hogere graad gemoduleerd wordt, dan juist door de invloed van
Rw toelaatbaar is.
Het lijndeel OX, stelt nu de spanningsval over de diodeweerstand voor
indien een stroom met een waarde XX, optreedt, terwijl het lijndeel Z,X,
de spanningsval over Rw
~ voorstelt, indien een stroom met een waarde XX,
optreedt. Daar volgens de wet van Ohm E
“
I R, kunnen we de volgende
vergelijkingen opstellen:
OXV
XX, • Rg
en
Z,X, = XX, • 7?w.

■ F

f

We weten, dat de modulatiegraad m bepaald is door de: verhouding van de
amplitude van de l.f. wisselspanning tot die van <de
’ 'h.f.r wisselspanning, zodat
we dus mogen schrijven:
Z, X,
XXX,
X1 ■ • RRww Rw
m
(136)
OX,
XX,
XX, • Rg
Rg
Rg

Uit deze berekening blijkt dus, dat we bij benadering de toelaatbare
modulatiegraad kunnen bepalen uit de verhouding van de wisselstroomweerstand tot de gelijkstroomweerstand van de diodeschakehng.
De vervorming, welke zal optreden bij de ontvangst van een zender welke
tot een voor deze schakeling te hoge graad is gemoduleerd, kan worden
gereduceerd, door tussen anode en kathode een spanningsverschil aan te
leggen, waarbij de anode een positieve voorspanning verkrijgt.
Ten gevolge van deze positieve voorspanning verschuift dan zowel de
belastinggrafiek voor Rg als die voor Rw naar rechts, waaruit dus tevens weer
volgt, dat we zenders met een hogere modulatiegraad kunnen ontvangen.
Het bezwaar dat aan deze schakeling is verbonden is echter, dat ten gevolge
van de hogere stroom door de schakeling, de belasting van de diode op
de voorgaande kringen groter is geworden. De invloed hiervan zullen we
hierna nog nader onder ogen zien.

l

I

Detectievervorming bij kleine signalen.
In fig. 67 hebben we nog eens een bundel gelijkrichtkarakteristieken van de
diode getekend, waarbij we verondersteld hebben, dat de amplituden van de
wisselspanningen kleinere waarden hebben dan in de beide voorgaande bundels.
Bezien we de in deze figuur voor Rg en f?w ingetekende belastinggrafieken,
dan blijkt, dat thans bij grote modulatiediepten géén kans bestaat op het
afsnijden van de top van de modulatie.
Uit de bundel karakteristieken komt echter wel naar voren, dat de beide
lijndelen rechts en links van het punt X van de belastinggrafieken niet vol
komen gelijk zijn. Hieruit volgt onmiddellijk, dat de spanning, welke over de
diodeweerstand komt te staan, en welke een maat is voor de getrouwheid van
weergave, geen gelijke tred houdt met de toe- en afname van het signaal waar
mede gemoduleerd is. Het zal geen nader betoog behoeven, dat hierdoor
vervorming zal ontstaan. De spanning, welke over de diodeweerstand komt
te staan als functie van de tussen anode en kathode werkzame amplitude van
de wisselspanning, is nu voor te stellen door de volgende uitdrukking:

L

Vd = a -E32...................................................... (i37)
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Hierin is a een. constante en Ea de amplitude van de wisselspanning aan
de anode.
Deze uitdrukking wijst er dus op, dat de vei:randerlijke gelijkspanning, welke
over de diodeweerstand komt
te heersen, even
R w'
redig is met het
kwadraat van de
amplitude van de
aangelegde wis
Rg
selspanning.
Gaan we nu
'X,
uit van het meest
voorkomende ge
val, nl. dat de
wisselspanning
.
Ea gemoduleerd
is, dan kunnen
we voor deze Ea
Volts
een uitdrukking
Fig. 67.
bepalen,
welke
de verschillende
E
h f draagtrilling
optredende amplituden daarvan vastlegt.
We zullen hiertoe van het eenvoudigste
geval uitgaan, nl. dat de h.f. en de l.f.
spanningen of stromen sinusvormig zijn.
Veronderstellen we, dat de amplitude
van de draagtrilling wordt aangegeven
met Et en die van de modulerende
spanning met E2, dan kunnen we zeg
gen, dat de maximaal optredende am
I f modulerende trilling
E
plitude is aan te geven met
+ E2.
Om het volgende goed te kunnen
overzien, hebben we gemakshalve in de
volgende figuren nogmaals de h.f. on
gemoduleerde spanning, de l.f. modu
gemoduleerde trilling
lerende spanning en de resultante van
beide, de gemoduleerde spanning, in
tekening gebracht.
E
Alle amplituden van fig. 70 aan
gegeven met a, b, c, enz., zijn ontstaan
door de invloed van de amplituden van
de h.f. spanning en de momentele
waarden van de l.f. spanning.
Stellen we nu de momentele waarden
van de h.f. en l.f. spanningen respec
Fig. 68.
Fig. 69.
Fig. 70. tievelijk voor door
= El sin rot
en
e2 = E2 sin pt,

dan kunnen we op de volgende wijze een uitdrukking bepalen voor de in
fig. 70 met a, b, c, enz. aangegeven amplituden.
Zoals we reeds opmerkten, is voor al deze gevallen werkzaam een amplitudevan de h.f. wisselspanning en een momentele waarde van de l.f. spanning.
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We kunnen dus schrijven:
^gemoduleerd
£1 + Ej sin pt
Uit de definitie voor de modulatiegraad volgt, dat E., - m •
Hiermede gaat (138) over in:
•Egemoduleerd =#i(i +msinpt)

(138)

(138a)

Daar deze uitdrukking de amplitude van de gemoduleerde spanning aan
geeft, kunnen we voor de op elk moment optredende spanninsgwaarde van
het gemoduleerde signaal schrijven:
«gemoduleerd = Et (1 + m sin pt). sin wt

(139)

Daar het 2?C-filter slechts op de amplitudeveranderingen reageert, is in
ons geval slechts uitdrukking (138a) van belang.
Voeren we nu voor de tussen anode en kathode van <de
’ diode optredende
wisselspanningen deze waarde volgens (138a) in, dan gaat de uitdrukking (137)
over in:
a ■ E,2 (1 + m sin pt)'1
Vd
Werken we deze uitdrukking uit, dan wordt gevonden:
Vd

(140)

a ■ Et2 (1 + 2 • m • sin pt + m'1 • sin2 pt).

Nu is volgens de goniometrie

sin2pt

1 — cos 2 pt
2

Passen we dit toe, dan gaat de gevonden uitdrukking over in:

V'd

a ■ Et-(i + -zn2 + 2 • m ■ sin pt

- m- cos 2 pt)
2

.... (141)

Bezien we deze vorm, dan komen we direct tot de conclusie, dat daarin
een component voorkomt aangevende de momentele waarde van een spanning,
welke dezelfde frequentie heeft als de modulerende trilling, nl. de component
2 a m Et2 sin pt. Tevens komt er in deze uitdrukking een component voor,
welke de momentele waarde aangeeft van een spanning, waarvan de frequentie
het dubbele is van de modulatiefrequentie.
We merken nu op, dat indien een niet sinusvormige trilling analytisch wordt
onderzocht, blijkt, dat deze trilling opgebouwd gedacht kan worden uit een
zeker aantal sinusvormige trillingen. Deze sinusvormige trillingen bezitten
alle een frequentie, welke een veelvoud is van de frequentie van de niet
sinusvormige trilling. Naar gelang van het veelvoud, dat de frequentie is van
de frequentie van de oorspronkelijke trilling, wordt de sinusvormige trilling
de ie, 2e, 3e, enz., harmonische genoemd.
Een dergelijke trilling zien we nu ontstaan bij de bovenbedoelde detectie
en wel treedt de 2e harmonische naar voren.
Daar we uitgegaan zijn van de gedachte, dat twee sinusvormige trillingen
werkzaam gesteld werden, moet deze derde trilling, die de dubbele frequentie
heeft van de modulerende trilling, als een vervormingsoorzaak worden aan
gemerkt, en derhalve als ongewenst beschouwd worden. Het is dus van
belang, dat deze 2e harmonische zo gering mogelijk kan optreden.
We kunnen nu een beeld van de door de invloed van deze spanning
.optredende vervorming verkrijgen, indien we de vervormingsfactor of distorsiefactor (Duits: Klirrfaktor) invoeren.
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Onder de distorsiefactor wordt verstaan de verhouding van de wortel uit
de som van de kwadraten van de amplituden van de harmonischen tot de amplitude
van de grondtrilling.
In verband met deze definitie zal het duidelijk zijn, dat de distorsiefactor
voor het onderhavige geval bepaald is door:
1 '2m-

d2 = -------2tn

1

- m
4

(142)

Veronderstellen we nu het geval, dat een station ontvangen wordt dat een
modulatiegraad 0,8 heeft, dan kan eenvoudig uit de uitdrukking (142) worden
afgeleid, dat dit station met een vervorming van 20 % wordt gedetecteerd.
Het is voor den lezer wel van belang eens na te gaan, hoe deze vervorming
is voor kleinere en grotere modulatiegraden.
Een kort overzicht van het hiervoor behandelde geeft ons het volgende beeld.
Conclusie. De diodedetectie kan vervormingsvrij werken, indien tamelijk
grote signalen aan de diode worden toegevóerd. terwijl tevens de gelijkstroomweerstand niet al te veel van de wisselstroomweerstand mag afwijken. Voor
kleinere signalen ontstaat kwadratische detectie, waardoor bij betrekkelijk
geringe modulatiegraden toch reeds een ontoelaatbare vervorming optreedt.

Volumeregeiing bij de diode.
Daar de spanningen, welke over de diodeweerstand komen te heersen,
in het algemeen te klein zijn om in geluid te worden omgezet, worden deze
spanningen, naar we gezien hebben, eerst nog ter versterking aan een volgende
versterkerbuis toegevoerd. De uitvoering van deze schakeling kan op ver
schillende manieren plaats vinden. In de fig. 71 en 72 zijn twee voorkomende
schakelingen weerggegeven.
Ten gevolge van het feit, dat het ene zendende station sterker wordt ont
vangen dan het andere, zal het geen nader betoog behoeven, dat in elke
ontvanger een mogelijkheid aanwezig moet zijn, om de geluidssterkte, welke
door de ontvanger moet worden weergegeven, op de gewenste sterkte
te regelen.
In de fig. 71 en 72 is slechts dit verschil op te merken, dat de wijze van
geluidssterkteregeling, volumeregeiing, op verschillende manieren tot stand wordt
gebracht.
In fig. 71 is de schakeling weergegeven, waarbij de diodeweerstand als
potentiometer is uitgevoerd, terwijl fig. 72 aangeeft, dat de lekweerstand van
de volgende versterkerbuis als potentiometer is uitgevoerd.
We zullen hier nagaan, welke van de beide methoden de juiste is en derhalve
in de practijk boven de andere te verkiezen.
Zoals uit het voorgaande duidelijk is gebleken, is het van groot belang,
dat de wisselstroomweerstand niet al te veel afwijkt van de gelijkstroomweerstand, waardoor dan wordt verkregen, dat zelfs een 100 % gemoduleerde
zender practisch vervormingsvrij kan worden gedetecteerd, en men niet bevreesd
behoeft te zijn voor het afsnijden van een top van de modulatie. Om aan deze
voorwaarde te kunnen voldoen, moet de lekweerstand van de volgende buis
een zo groot mogelijke waarde hebben. De wisselstroomweerstand van de in
„ fig. 72 gegeven schakeling is te bepalen uit:
2?w —

7?d • Rl
Rd + Rc
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Daar f?d = Rg kunnen we ook schrijven:
7?w =

7?g • 7?l

,

ï^ï. .......................... (I43>

Daar volgens (136) de toelaatbare modulatiegraad bepaald is door

x

zal

I

i
Rl'

(1-n)Rg

n^.g-

Fig. 71.

I

!

Rd

Fig. 72.

het in verband hiermede niet moeilijk vallen in te zien, dat de voor de schakeling
van fig. 72 toegestane modulatiegraad bepaald is door:

mmax = jpg4^£ ............ -.................... (T44)
Het zal duidelijk zijn, dat deze toegestane modulatiegraad onafhankelijk is
van het deel dat van de potentiometer wordt afgetakt, om de gewenste
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spanning aan de volgende buis mede te delen. Deze toegestane modulatiegraad
is dus voor alle standen van de potentiometer gelijk.
Beschouwen we nu hetzelfde geval voor de schakeling van fig. 71. Voor
het in tekening gebrachte geval kunnen we de diodeweerstand in twee
gedeelten verdelen en wel een deel (1 — n) Rg en het gedeelte n ■ Rg. Uit
de figuur komt duidelijk naar voren, dat het gedeelte van de potentiometer
aangegeven met (1 — n) Rg in serie staat met de parallelschakeling gevormd
door het gedeelte n ■ Rg en de weerstand /?L- De wisselstroomweerstand van
het geheel is dus te bepalen uit:
n • Rg- 7?l
(i45)
Rw = (1 — n)Rg +
n ■ Rg + 7?l

Hieruit volgt nu, dat de modulatiegraad, welke toelaatbaar is zonder dat
men bevreesd behoeft te zijn voor vervorming van het ontvangen signaal,
bepaald is door:
mmax

(1 — n) +

__ n ■

n • 7?g + 7?l

(146)

Uit deze uitdrukking blijkt duidelijk, dat de modulatiediepte, welke onver
vormde detectie kan doen ontstaan, verandert met de stand van de geluidsvolumeregelaar. Tevens komt uit de vorm (146) naar voren, dat de toelaatbare
modulatiediepte voor de stand van de volumeregelaar, waarbij maximumgeluid optreedt, juist gelijk is aan de toelaatbare modulatiediepte van de
voorgaande schakeling. Voor alle andere standen van de volumeregelaar valt
de zaak gunstiger uit.
Een en ander komt het duidelijkste naar voren, indien de lezer voor het
onderstelde geval zelf getallen invult.
Uit de berekeningen blijkt dus, dat de laatst behandelde schakeling de juiste
is om de volgende versterkerbuis aan de diode te koppelen.
Belasting van de diode op de voorgaande kringen.
We willen thans een eenvoudig geval behandelen om de belasting vast te
stellen, welke de diode uitoefent op de voorgaande
keten.
In fig. 73 hebben we daartoe het vervangingsschema
van fig. 61 weergegeven, waarin de detector met
weerstand en condensator door een weerstand 7?d,
welke de demping van de diode voorstelt, is ver
vangen. We moeten de weerstand 7?d nu opvatten
als een zodanige weerstand, dat bij een wisselspanning
Eeff, welke in de diodeschakeling wordt opgewekt, in
deze weerstand eenzelfde vermogen wordt verbruikt
als in werkelijkheid door de diodeschakeling wordt
Fig. 73.
opgenomen.
Neemt dus de diodeschakeling bij een spanning
met effectieve waarde Eeff een vermogen Wd op, dan kunnen we de volgende gelijkheid opschrijven:
£eff2
WD
(147)

ï

Dit vermogen wordt nu voor een deel in de diode zelf en voor een deel in
de diodeweerstand verbruikt.
Gaan we nu
1
uit
' van de veronderstelling, dat de wisselspanning Eeff een
’ h.f.
’ r wisselspanning
’
'
' dan
’
ongemoduleerde
is,
zal1 over de diodeweerstand een
Radiotechniek, Deel II - 7
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1
gelijkspanning komen te heersen, welke ongeveer gelijk is aan de topwaarde
van de wisselspanning.
Deze topwaarde is dus Va ■ Eeff.
Daar gedurende het tijdvak dat de buis stroom doorlaat, de diodeweerstand
in verhouding tot de weerstand van de buis zeer groot is, kunnen we vast
stellen, dat practisch door de diode geen vermogen wordt opgenomen. Het
vermogen, dat nu door de h.f.-keten aan de diodeweerstand 7?d wordt
geleverd, is dus bepaald door:

, = (V2-£eff)2
Rd
f?d

lE'ff
Rd
Nu moet volgens het voorgaande Wd gelijk zijn aan IVr;,d’ zodat we
kunnen schrijven:
Eeff'
2Ee(f
f?D
Rd
Hieruit is de waarde van 7?d eenvoudig op te lossen:

Rd

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

(148)

Uit de voorgaande overwegingen is dus af te leiden, dat de belastende
invloed van de diodeschakeling op de voorgaande h.f.-keten is te bepalen,
door parallel aan de afgestemde keten een weerstand werkzaam te denken,
waarvan de waarde gelijk is aan de halve waarde van de diodeweerstand RdDe diode als l.f.-gelijkrichter.

Hel plaatspanningsapparaat.
Het zal duidelijk zijn, dat de diode behalve voor de gelijkrichting van h.f.
wisselspanningen, ook gebezigd kan worden voor de gelijkrichting van l.f.
wisselspanningen. Hiervan wordt o.a. gebruik ge
maakt als de anodespanningen voor de buizen in
de verschillende apparaturen rechtstreeks uit het
lichtnet worden betrokken. Het toestel waarmede
de l.f. wisselspanning voor dit doel in gelijk
spanning wordt omgezet, heet een plaatspannings
apparaat, afgekort p.s.a.
In fig. 74 is het eerste principe hiervan aan
gegeven. Door de transformator T wordt de
Fig. 74wisselspanning van het net tot een zodanige waarde
gebracht, als vereist is om de benodigde gelijk
spanning van het apparaat af te kunnen nemen. De gedaante van deze
wisselspanning is door de getrokken sinussoïde in fig. 75 weergegeven.
Slechts gedurende de tijd, dat de anode van de diode positief is t.o.v. de
kathode, zal door de buis en dus tevens door de weerstand een stroom
kunnen vloeien. De stroom, welke door de schakeling vloeit, is door de
stippellijn in fig. 75 weergegeven. We zien dus, dat door de weerstand een
pulserende gelijkstroom zal vloeien, waardoor over deze een pulserende
gelijkspanning zal ontstaan, waarvan de gemiddelde waarde bepaald is door:
E
cgem =
— — " Emax
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Deze pulserende gelijkspanning kan natuurlijk niet voor het hierboven
genoemde doel worden gebezigd. Een meer gelijkmatige spanning kan worden
verkregen, indien parallel aan de weerstand een condensator wordt geschakeld,
zoals in fig. 76 is weergegeven. Indien wederom tussen de anode en de
kathode een wissel
spanning wordt aan
gesloten, zoals door
fig.75 is aangegeven,
zal het volgende
plaats vinden.
Gedurende het in
deze figuur met
ti—t., aangegeven
tijdvak zal de anode
positief zijn t.o.v.
de kathode, waar
door er een stroom
door de buis en de
weerstand zal op
treden en tevens de
Fig- 75condensator zal wor
den opgeladen. Op
het moment dat de wisselspanning de
topwaarde bereikt, is de condensator
tevens tot deze waarde opgeladen. Ge
durende het tijdvak t2—13 neemt de
C
wisselspanning af van de maximale
R
waarde tot nul. Gedurende dit tijdvak
kan door de buis geen stroom vloeien,
daar ten gevolge van de spanning aan
de condensator, de kathode nu positief
Fig. 76t.o.v. de anode is. De condensator kan
zich nu echter gedurende dit tijdvak via
de weerstand geheel of gedeeltelijk ont
laden. Deze ontlading kan eventueel ook
nog plaats vinden gedurende de nega
O
tieve impuls van de wisselspanning. De
spanning over de weerstand R kan nu
een gedaante hebben, als door fig. 77
is weergegeven.
Fig. 77Op het moment, dat de spanning
aan de condensator tot een waarde A
in fig. 77 is afgenomen, gaat de wisselspanning aan de anode weer over
heersen, zodat weder een stroom door de buis zal optreden en de condensator
weer wordt opgeladen. Uit de gedaante van de spanning, weergegeven in
fig- 77, blijkt, dat er weliswaar geen pulserende gelijkspanning over de
weerstand R zal staan, doch er blijkt tevens uit, dat deze spanning toch nog
tamelijk fluctueert. De optredende fluctuaties houden echter verband met de
grootte van de weerstand en de capaciteit.
Langs eenvoudige weg kunnen we een beeld verkrijgen van de optredende
fluctuaties en op welke wijze deze begrensd kunnen worden. Het is ons
bekend, dat de spanning over een condensator bepaald is door:

c
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We kunnen nu ook zeggen, dat de spanningsverandering AIZ bepaald is

door - ~. Nu wordt de ladingsverandering AQ bepaald door de grootte van
de ontlaadstroom 7g en de tijd, dat deze stroom vloeit. Uit deze overweging
volgt, dat:

AQ - /g ■ t.

In verband hiermede kunnen we voor de optredende spanningsfluctuaties
schrijven:

av

=

(i5o)

Voorbeeld. Veronderstellen we, dat de capaciteit C een waarde heeft van
50 |±F, dat de ontlaad
stroom 50 mA is en de
T
L
amplitude van de wissel
MS
spanning 300 V is, terwijl
de frequentie 50 p/sec be
C
C,
draagt. De tijdsduur van
S R
1 periode van de wissel
spanning is dan ’/so secNemen we nu aan, dat
Fig. 78.
de condensator gedurende
'/so sec een ontlaadstroom
van 50 mA kan leveren, dan kunnen we AV berekenen.

V

0,05 ' ‘;'5°
50 • io~6

20 volt.

De spanning aan de condensator zal dus variëren tussen 300 V en
280 V. De gemiddelde waarde van de spanning over de weer300 + 280
stand R is dus
290 V. In verband met deze gevonden waarde
300 — 20

2

voor de gemiddelde spanning zal het duidelijk zijn, dat de amplitude van
de rimpelspanning in het algemeen is aan te geven door:

Vr

AV
......
2

I(151)

en de effectieve waarde daarvan door:
^Reff =

A_V

(152)

2 V2

Ofschoon we op deze wijze een minder pulserend karakter van de spanning
over de weerstand R verkregen hebben, is de fluctuatie nog te groot om in
de practijk in de meeste gevallen toegestaan te kunnen worden. De optredende
rimpelspanning moet derhalve tot een veel geringere waarde worden ge
reduceerd.
Hiertoe wordt dan meestal een afvlakfilter gebezigd als in fig. 78 is weer
gegeven. Zoals uit deze figuur blijkt, wordt nog parallel aan de afvlakcondensator C geschakeld een serieschakeling van een grote zelfinductie L,
smoorspoel genaamd, en een condensator CP
Veronderstellen we, dat over de condensator C een rimpelspanning staat
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van URj, dan kunnen we de stroom door de serieschakeling van L en
berekenen uit:
--w£ —i/wC,
De over Ct optredende rimpelspanning is dan bepaald door:
___ R™ Ci____ =
______ _______ ,
^Rt^R2
w f. — l/<ü C1
1 W2 £ C] — I

c,

(153)

De verhouding tussen de beide rimpelspanningen is dus:

____

Vr2

i

VR1

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

(154)

Uit (154) volgt, dat door het bijschakelen van de smoorspoel en C, de rimpelspanning afneemt met

1------- maal de oorspronkelijke waarde. Omge<■>" L V j — 1

keerd kunnen we zeggen, dat de kwaliteit van de afvlakking is toegenomen
met (co2 L Q — 1) maal de oorspronkelijke waarde.
Indien dus mL groot gekozen wordt t.o.v. 1 'o>Cu kan een zeer goede
afvlakking verkregen worden.
Het volgende voorbeeld zal een en ander nog verduidelijken.
Voorbeeld. Maken we gebruik van de gegevens van het vorige voorbeeic
en veronderstellen we tevens, dat de zelfinductie 50 henry bedraagt.
C,
C
50 uF, dan is de rimpelspanning op C, bepaald door.:

c

Vr2
Dus:

----

<o2 £ C, — 1
^R-l

•

~m

1/ D

1

—

-

-----

io* - 50 - 50 - 10 1 —~

1
1
-------- • IC = ---- TUIL.

250----------- 25

Hieruit blijkt dus duidelijk, dat de afviakjsfng zeer .u. z- ••irx’c:;. * merken nog op, dat bij de gegeven afleidingen geer, ref.cning :s gei'.r.—a.u.
met de ohmweerstand van de smoorspoel. terwijl ook de mviood var. c.c
belasting R buiten beschouwing is gelaten, zodat de gevonden. uctdrukKingcr.
slechts benaderingen zijn. Uit een en ander kan echter toch zeer goed eer.
beeld van de afvlakkende werking van het filter verkregen worden.
Bij de berekening is in de voorgaande voorbeelden steeds aangenomen. da:
de rimpelspanning sinusvormig was. Bij benadering mogen wc dit wc aan
nemen, doch het is wel van belang er op te wijzen, en dit blijkt duidelijk ur.
fig. 77, dat dit in werkelijkheid geen sinusvormige spanning is.
Ten gevolge van deze niet-sinusvormigheid zullen hogere harmonischer,
optreden. Deze zullen practisch echter geen invloed hebben, daar zij ten gevolge
van hun hogere frequentie nog beter door het filter zullen worden .afgcvlakt
dan de oorspronkelijke spanning.
Wat de in het afvlakfilter opgenomen smoorspoel betreft, merken wc nog
op, dat de zelfinductie daarvan zodanig moet zijn, dat deze niet te sterk af
kan nemen ten gevolge van de gelijkstroom welke er door vloeit. Om deze
reden wordt de smoorspoel dan ook meestal met een luchtsplect in de ijzeren
kern uitgevoerd.
Wat de ohmweerstand van deze smoorspoel betreft, moet er voor
worden zorg gedragen, dat deze zo klein mogclijk is om spanningsverlies
te ontgaan.

Zoals uit de voorgaande beschouwingen is gebleken wordt slechts één impuls
van de wisselspanning gebezigd voor de stroomdoorgang door de buis. Bij
deze wijze van gelijkrichting spreekt men dan ook van enkelphasige gelijk
richting. Zoals uit het voorgaande gebleken is, zal slechts gedurende een
zeer klein gedeelte van een periode van de wisselspanning door de buis een
stroom vloeien. Gedurende de rest van de periode ontlaadt de condensator
zich over de weerstand. Het zal duidelijk zijn, dat door de buis sterke stroom
stoten moeten kunnen optreden, daar de buis in het korte tijdvak dat deze
stroom doorlaat, de hoeveelheid lading welke door de ontlaadstroom aan de
condensator wordt onttrokken, weer moet aanvullen.

De dubbelphasige gelijkrichter.

Een gelijkmatiger gelijkspanning kan worden verkregen door toepassing van
de zg. dubbelphasige
T
gelijkrichter, waarvan
’ -het schema ini fig- 79
is weergegeven, Zoals
L
uit de figuur blijkt.
C
Ci
PO
s R
zijn thans in de diode
twee anoden aange
bracht. We zullen aan
de hand van deze fi
guur de werking van
Fig. 79.
het geheel verklaren.
Veronderstellen we,
dat in de secundaire
rimpel
I
Ea
van de transformator
een wisselspanning
werkzaam is. Deze kan
op een bepaald mo
ment zodanig gericht
zijn, dat de anode A;
positief is t.o.v. de
kathode. Er kan dan
een stroomloop als
volgt plaats vinden:
van de anode door de
Fig. 80.
buis naar de kathode,
van kathode door afvlakfilter en belastingweerstand terug naar het midden van de transformator.
Indien anode A, positief is t.o.v. de kathode, zal A2 juist negatief t.o.v. de
kathode zijn. Bij het optreden van de volgende impuls van de wisselspanning
Zal juist anode A» positief t.o.v. de kathode worden, en A, negatief. Gaan
we nu het verloop van de stroom door de buis na, dan zien we, dat door de
belastingweerstand een stroom in dezelfde richting vloeit als zoeven het
geval was. Uit een en ander blijkt dus, dat de beide impulsen van de wissel
spanning thans een stroom in dezelfde richting door de schakeling kunnen
veroorzaken.
Zoals uit fig. 79 blijkt is het electrisch midden •van de plaatspanningswikke... van de kathode. De conden
lingop dezelfde potentaai gebracht als het midden
sator heeft voor de wisselspanningen een te
t_ verwaarlozen reactantie. Hierdoor
wordt bereikt dat de spanningsvariaties in het filter zo klein mogelijk zijn.

ii
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In fig- 78 is het verband tussen de wisselspanning aan de diode, de
stroom door de schakeling en de gelijkspanning aan de belastingweerstand
in tekening gebracht. Het zal duidelijk zijn, dat de rimpelspanning thans veel
kleiner zal uitvallen, daar de tijd, gedurende welke de condensator zich kan
ontladen, veel geringer is dan bij de enkelphasige gelijkrichter. De condensatorspanning zal dus niet veel kunnen veranderen. Het voordeel van
deze schakeling is tevens, dat de buis minder grote stroomimpulsen behoeft
te verwerken. De schakeling wordt dan ook om de genoemde voordelen
meestal gebruikt.
De drie-electrodenbuis of triode.

De drie-electrodenbuis of triode is ontstaan door tussen anode en kathode
een derde electrode van bijzondere gedaante aan te brengen. De uitvoering
van deze derde electrode moet zodanig zijn, dat de electronen, welke door
de kathode worden geëmitteerd met zo weinig mogelijk hinder van deze
electrode de anode kunnen bereiken. Hieruit volgt, dat deze derde electrode,
de rooster genaamd, niet in de vorm van een massief plaatje kan worden
uitgevoerd. Veelal wordt hiervoor een spiraaltje of een gaasje gebezigd. Aan
deze rooster kunnen nu spanningen worden aangelegd, waarbij de rooster
zowel positief als negatief t.o.v. de kathode kan worden gemaakt.
Het zal duidelijk zijn, dat bij het aanleggen van een spanning aan de rooster,
de emissiestroom niet meer alleen door de invloed van de anodespanning
wordt bepaald, doch door de invloed van de rooster- en die van de anode
spanning tezamen. De grootte van de emissiestroom wordt in dit geval
bepaald door de grootte van de in het roostervlak resulterende spanning van
anode en rooster. Deze resulterende spanning van de rooster en de anode
wordt de stuurspanning genoemd.
We kunnen ons een beeld van
de stuurspanning vormen door de
invloed van de anodespanning
tezamen met die van de roosterspanning op de plaats van de
rooster werkzaam te denken.
We merken hier op, dat de
anodespanning dan natuurlijk tot
een bepaald bedrag moet worden
gereduceerd, daar de afstand tot
Fig. 81.
Fig. 82.
de kathode nu voor de werkzame
plaatspanning kleiner is geworden.
Hierna zullen we nog een uitdrukking voor de stuurspanning bepalen.
We kunnen de triode voorstellen, zoals door fig. 81 en 82 is aangegeven.
Van het verband, dat er bestaat tussen de plaatstroom en de roosterspanning bij een triode, kunnen we ons een beeld verschaffen door het op
nemen van een zg. plaatstroomroosterspanningskarakteristiek, kortweg /a-Vgkarakteristiek genaamd. We kunnen deze grafieken opnemen met behulp van
de schakeling, welke in fig. 84 is weergegeven. Deze schakeling willen we
hier nog even toelichten. Indien het schuifcontact van de potentiometer, welke
in de roosterkring van de triode is opgenomen, juist in het.midden van de
weerstand is geplaatst, zal er tussen dit punt op de weerstand en het
middencontact van de batterij geen potentiaalverschil bestaan. Aangezien deze
punten respectievelijk verbonden zijn met rooster en kathode, zal er ook
tussen deze beide electroden geen potentiaalverschil bestaan. Verplaatsen we
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echter het schuifcontact over de weerstand naar boven, dan zal dit punt een
positieve potentiaal hebben t.o.v. het punt midden tussen de batterij. Hieruit
volgt dus, dat in een dergelijke stand van het schuifcontact de rooster positief
is t.o.v. de kathode. Wordt het schuifcontact echter beneden het midden van
de weerstand geplaatst, dan zal dit punt een negatieve potentiaal hebben t.o.v.
het midden van de batterij. Hieruit volgt dan weer, dat de rooster negatief
is t.o.v. de kathode. Uit een en ander blijkt, dat we door middel van deze
schakeling de rooster gemakkelijk een positieve of negatieve potentiaal t.o.v.
de kathode kunnen geven. Door middel van de meter aangegeven met Hg
kan de roosterspanning worden afgelezen, terwijl de meter 7g de roosterstroom aangeeft.
Wat het regelen van de aan te leggen plaatspanning betreft, zal de werking
van de schakeling den lezer uit het schema wel duidelijk zijn.
We willen thans met de gegeven schakeling enige 7a-Ug-karakteristieken
opmeten. Elk van deze op te meten karakteristieken moet dus bepaald worden
bij een constante waarde van de anodespanning.
We stellen nu de gewenste waarde van de anodespanning in, met de
potentiometer, welke in de plaatkring van de buis is opgenomen. De waarde
van deze plaatspanning wordt van de voltmeter aangegeven met l/a afgelezen.
Verder wordt de potentiometer in de roosterkring zodanig ingesteld, dat er
geen spanningsverschil tussen rooster en kathode aanwezig is. We zetten nu
de bij deze waarden van Va en Vg gemeten plaatstroom uit op de verticale as,
terwijl de roosterspanning op de horizontale as wordt afgezet. De negatieve
roosterspanningen worden links en de positieve
roosterspanningen rechts van het nulpunt afgezet.
j/Va 3
De plaatstroom welke optreedt bij Vg = o en
een bepaalde waarde van de plaatspanning Va,
/Va2
kunnen we dus op dit assenstelsel afzetten.
/Va,
Hierna wordt door middel van de potentio
meter in de roosterkring de rooster bv. 1 V nega
tieve spanning t.o.v. de kathode gegeven. De
anodespanning wordt hierbij weer zodanig geregeld,
dat de in het voorgaande geval aanwezige waarde
gehandhaafd blijft. We kunnen nu weer de op
tredende plaatstroom van de meter Ia aflezen en
in het assenstelsel uitzetten. Zo kunnen we achter
Fig. 83.
eenvolgens de rooster 1, 2, 3, 4 enz. V negatief
maken t.o.v. de kathode en de voor elk geval
optredende plaatstroom in de grafische voorstelling afzetten. Indien we alle
gevonden punten door een lijn met elkander verbinden, verkrijgen we een
kromme als in fig. 83 met Fa is aangegeven.
Uit de meting blijkt dus, dat ten gevolge van een negatieve roosterspanning
de plaatstroom afneemt. Wordt de rooster echter positief t.o.v. de kathode,
dan zal de anodestroom stijgen. Om dit in te zien moeten we bedenken, dat
bij een negatief rooster de electronen op hun weg naar de anode tegen
een negatieve potentiaal moeten inlopen, waardoor een remmende invloed
wordt uitgeoefend, ten gevolge waarvan de ruimtelading vergroot en het
aantal electronen, dat de anode bereikt, minder wordt. Door een positieve
roosterspanning wordt de invloed van de ruimtelading verkleind, waardoor
de plaatstroom kan
meer electronen de anode kunnen bereiken en dus
'
toenemen.
Op de in het voorgaande omschreven wijze kunnen we nu bij verschillende
anodespanningen Va.> ^33, enz., verschillende /a-Kg-grafieken opnemen.
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Indien Ua„ groter is dan
zal de optredende waarde van de anodestroom bij een spanning V3) en een roosterspanning Ug
o een grotere
waarde hebben dan bij de grafische voorstelling, welke is opgenomen met een
----- 1..
tz
... ander 1komt
---- 1 -n
duidelijk tot uiting.
anodespanning
yaj. r-..
Een en
r

>

Uit de grafische voorstelling van fig. 83 komt tevens naar voren, dat bij
een bepaalde grootte van de mlegatieve roosterspanning de plaatstroom nul
wordt, ondanks het feit, dat er een positieve
]
anodespanning werkzaam is. Bij
die waarde van de roosterspanning is de invloed daarvan juist even groot,
doch tegengesteld gericht aan die van de anodespanning. De beide invloeden
zullen elkander derhalve in werking opheffen, waardoor er geen anodestroom
meer zal kunnen optreden.
Zoals we reeds hebben opgemerkt, neemt bij het positief worden van de
rooster de anodestroom toe. Overschrijdt echter de positieve roosterspanning
een bepaalde waarde, dan neemt de anodestroom weer af, daar de rooster dan
zelf een groot aantal electronen zal opnemen. Daar de kathode een zeker
aantal electronen emitteert, zal de roosterstroom, welke ontstaat, afgetrokken
moeten worden van de anodestroom, zodat de laatstgenoemde zal afnemen.
Uit de grafieken is verder nog een belangrijk gegeven af te leiden, nl. dat
bij verhoging van de anodespanning de grafiek naar links verschuift. Dit
komt hierop neer, dat we een grotere negatieve roosterspanning kunnen
aanleggen, voordat de plaatstroom tot een waarde nul wordt gereduceerd.
Zoals we later nog zullen zien, is dit met het oog op versterking van zeer
veel belang. De anodestroom, welke optreedt bij nul volt roosterspanning,
wordt de ruststroom genoemd, terwijl de ruimte gelegen tussen deze nul volt
roosterspanning en die spanning waarbij geen plaatstroom meer optreedt, de
roosterruimte wordt genoemd.
In verband met het
voorgaande merken we
;-<Ia
dus op, dat bij verhoging
van de anodespanning de
roosterruimte wordt ver
groot.
Het is ook mogelijk een
*
Zï Va
grafische voorstelling van
J
een triode te verkrijgen,
welke het verband aan
Fig. 84.
geeft tussen de anodespanning en de anodestroom bij verschillende waarden van de roosterspanning. Deze grafieken worden plaatstroom-plaatspanningskarakteristieken,
/a-Ua-karakteristieken, genoemd.
Deze grafische voorstelling is in fig. 85 weergegeven en kan ook met de
schakeling volgens fig. 84 worden opgenomen. Op de horizontale as wordt
de anodespanning en op de verticale as de daarbij behorende anodestroom
uitgezet. De bij de grafieken ingetekende waarden geven de grootte aan van
de constante negatieve of positieve roosterspanningen, waarbij de grafieken
zijn opgenomen.
Bij het opnemen van de grafische voorstellingen, weergegeven in de fig. 83
en 85, zal het ons opvallen, dat de waarde van de negatieve roosterspanning,
waarbij de anodestroom weer tot een waarde nul wordt gereduceerd, ver
geleken bij de werkzaam zijnde anodespanning zeer veel kleiner is. Hieruit
volgt dus, dat de invloed van een volt roosterspanning groter is dan die van
een volt anodespanning.

I ƒp

J
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Het verband, dat er bestaat tussen een anodespanningsverandering en een
roosterspanningsverandering, welke beide eenzelfde effect op de anodestroom
hebben, noemt men de versterkingsfactor van de buis. Deze versterkingsfactor
wordt meestal met de letter g aangeduid.
Za-Vg- en Za-Va-karakteristieken zijn in werkelijkheid heel flauw gebogen
lijnen met aan het ondereinde een sterk gebogen deel. Het bovendeel wordt
in de practijk veelal als recht zijnde beschouwd, en is ook zo in de figuren
getekend. We treffen onderaan echter een zeer sterk gekromd gedeelte aan.
Boven aan de grafieken zouden we eveneens een sterk gekromd deel aantreffen,
indien de grafieken opgenomen zouden zijn totdat de verzadigingstoestand intrad.
In de practijk wordt
dan ook veelal bij be
Ia
rekeningen uitgegaan
van de veronderstelling
dat het gedeelte tussen
de beide buigingspunten als ideaal, d.w.z.
als recht beschouwd
kan worden.
Uit fig. 83 is af te
lezen, dat bv. bij een
anodespanning V.\.en
een
1roosterspanning
van o V de anodeFig. 85.
stroom een bepaalde
waarde: heeft. Geven
we de rooster echter
Va
een zekere negatieve
roosterspanning, dan
kan de anodestroom teruggebracht worden tot o mA.
Hieruit volgt, dat in een gegeven geval de invloed
I
/an bv. 10 V roosterspanning de invloed van een
anodespanning van bv. 150 V heeft opgeheven. Dit
wil dus zeggen, dat de invloed van de roosterspanning
15 maal groter is dan die van de anodespanning.
Het is echter van belang om voor een bepaald
werkingspunt in de grafische voorstelling nauwkeurig
te kunnen vaststellen, Hoe groot de invloed is van een
Fig. 86.
roosterspanningsverandering t.o.v. een anodespanningsverandering. Nemen we toch, zoals in het voor
gaande is gedaan, de verhouding van de gehele roosterspanning tot de gehele
werkzame anodespanning, dan maken we een fout. Daar de karakteristiek aan
twee zijden sterk gekromd verloopt, is de invloed van een roosterspanning
t.o.v. de anodespanning,slechts een sterk gemiddelde.
Om een juist beeld van de eigenschappen van de buis op elk gedeelte van
de karakteristiek te kunnen verkrijgen, definiëren we de versterkingsfactor
als volgt:
Onder de versterkingsfactor g wordt verstaan de verhouding van een kleine
verandering van de anodespanning AIZa tot een kleine verandering van de rooster
spanning AlZg, waarbij de waarde van de anodestroom constant wordt gehouden .

■

"fó/a

Dus:
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A Va
SVg

bij Za constant

I

(155

H

Hierin zijn de waarden van Ua en Tg in volts uitgedrukt, dus is g onbenoemd.
Ter verduidelijking van een en ander is het voorgaande in fig. 86 in tekening
gebracht.
Het zal geen nader betoog behoeven, dat op gelijke wijze uit de Ia-Vakarakteristieken de versterkingsfactor g is af te leiden. Buiten de versterkingsfactor is het nog mogelijk twee andere grootheden van de buis uit de
karakteristiek af te leiden.
Als eerste van deze twee noemen we het verband, dat er bestaat tussen een
roosterspanningsverandering en de daardoor optredende anodestroomverandering. Deze grootheid wordt de steilheid S van de buis genoemd en wordt als volgt gedefinieerd:
Onder de steilheid S van een buis wordt verstaan de verhouding van de ver
andering van de anodestroom
ten gevolge van een kleine wijziging in de
roosterspanning ATg, en deze wijziging in de roosterspanning, bij constant gehouden
anodespanntng.

Dus:

S

bij Ta constant

AlZ

(156)

Daar A/a veelal een kleine waarde is, wordt deze meestal in mA uitgedrukt
en AUg in volts, derhalve wordt .S’ aangegeven in mA/V.
De laatste grootheid van de buis, welke uit de grafieken is af te leiden, is
het verband tussen een anodespanningsverandering en de daardoor op
tredende anodestroomverandering. Deze wordt de inwendige weerstand van de
buis genoemd.
Onder de inwendige weerstand 7?i wordt verstaan de verhouding van een
kleine anodespanningsverandering A7a in volts tot de daarbij optredende anode
stroomverandering A/a in ampères, waarbij de roosterspanning constant ivordt
gehouden.
Dus:

bij Vg constant

R.

(i57)

Al deze grootheden van de buis zijn zowel uit de fa-Ug- als uit de
/a-Ua-karakteristieken af te leiden.
Het is voor den lezer wel van belang dit eens na te gaan. Het zal niet moeilijk
vallen in te zien, dat de betrekking, welke tussen de drie gevonden groot
heden bestaat, is gegeven door:

S
S -Ri .. ............................................... (158)
Uit deze uitdrukking, welke de formule van Barkhausen wordt genoemd, is
te bepalen, dat

S-

en

R.

g
R>

(159)

g_
S

(160)

De karakteristieken van de triode, welke in het voorgaande werden behandeld
en welke werden opgenomen zonder dat er een uitwendige weerstand of andere
belasting in de anodekring was opgenomen, worden statische karakteristieken
genoemd.
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Dynamische karakteristieken.

We zullen thans eens nagaan wat er geschiedt, indien er wel een belasting
in de uitwendige keten wordt opgenomen. We kunnen voor dat geval eveneens
karakteristieken opnemen, welke dynamische karakteristieken worden genoemd.
We zullen eens nagaan, op welke wijze een dynamische karakteristiek van
een triode kan worden geconstrueerd, indien een ohmweerstand in de
plaatkring is opgenomen. Hiertoe is in fig. 87 een 1bundel statische 7a-Vg-karakteristieken van een triode weergegeven.
We veronderstellen nu bij het volgende, dat de
la
fVb
spanningsbron Vb een inwendige weerstand heeft,
welke te verwaarlozen klein is t.o.v. de andere in de
anodeketen aanwezige weerstanden. Zoals uit de
'Vb""
statische grafieken blijkt, treedt bij een bepaalde
waarde van de anodespanning en bij bv. nul volt
roosterspanning een zekere anodestroom op. Wat in
/Vb"’
dit geval ook de negatieve roosterspanning is, of welke
waarde de anodestroom ook aanneemt, steeds zal de
/Vb"
tussen anode en kathode werkzame spanning gelijk zijn
aan de spanning Vb van de kracht
bron. Indien echter een uitwendige
'\Vb‘
weerstand 7?a aanwezig is, wordt het
geval anders. De stroom, welke in dat
a
geval optreedt bij nul volt rooster/
spanning, kan worden berekend uit:
/

n

(161)
7?a
De spanning, welke nu tussen de
vg3
Vg2 v9<
anode en kathode van de buis werk
zaam is, kan bepaald worden uit het
Fig. 87.
verschil tussen de spanning van de
krachtbron Vb en het spanningsverlies dat optreedt over de weerstand 7?a.
We kunnen dus vaststellen dat:
Vb' h' Ra...................................... (162)

/a-

Veronderstellen we nu, dat /a voor dit geval een waarde a heeft, zoals in
fig. 87 is aangegeven, dan is dit dus reeds één punt voor de door ons gezochte
dynamische karakteristiek. We moeten hierbij bedenken, dat dit punt voor
de dynamische karakteristiek overeenkomt met een punt van een statische
karakteristiek, welke is opgenomen bij een batterijspanmng, die gelijk is aan
Vb' — Vb — In • Ra, welke statische grafiek in fig. 87 is gegeven.
We kunnen thans op de volgende wijze een tweede punt voor de gevraagde
dynamische karakteristiek bepalen. Hiertoe kunnen we bv. de roosterspanning
van de buis — Hg1 maken. De anodestroom, welke dan zal optreden, wordt
thans niet slechts bepaald door de invloed van de spanning van de krachtbron
Vb, doch tevens door de invloed van de gegeven negatieve roosterspanning.
We kunnen de optredende plaatstroom voor dit gestelde geval bepalen uit:

Vb-g-Vei

(163)
Ri — Ra
Ter verduidelijking
J van deze uitdrukking merken we nog op, dat de invloed
van een r~
—*-----roosterspanning
g maal groter is dan die van een plaatspanning. Deze
/a' =
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gevonden waarde van de anodestroom geeft ons het tweede punt van de
gevraagde dynamische karakteristiek. De voor <dit geval tussen anode en
kathode werkzame anodespanning kan worden berekend uit:
Vat

vbb -v-b-Ri-~l
' vh ■R>
— Ra

(164)

Om deze laatste vorm te verduidelijken, geven we het volgende voorbeeld.
Voorbeeld. Veronderstellen we, dat een buis met een versterkingsfactor
10 en een inwendige weerstand R;
g
5000 f>, belast wordt met een
Ra
5000 D, terwijl de spanning Vb
100 V, dan kunnen we de bij 5 V
negatieve roosterspanning werkzame anodespanning volgens (164) berekenen uit:

Ua,

100 -

100 —

10 • 5

10 000

• 5 000 = 75 volt.

We merken op, dat van deze 75 V slechts 25 V nodig is om de stroom
door de buis te zenden, terwijl de rest of 50 V de invloed van de negatieve
roosterspanning moet overwinnen.
Het tweede punt van de dynamische karakteristiek dat wij op deze wijze
bepaald hebben, komt dus te liggen op de statische karakteristiek, welke is
opgenomen bij een anodespanning Vb'
V3 ■
We kunnen nu zo steeds voortgaan aan de rooster een grotere negatieve
potentiaal te geven t.o.v. de kathode. Hierdoor zal de anodestroom steeds
kleiner worden en de werkzame anodespanning stijgen. Op een gegeven
ogenblik is de buis dichtgeslagen, d.w.z., dat dan een zodanige waarde van
de negatieve roosterspanning is bereikt, dat de invloed daarvan gelijk in grootte
doch tegengesteld van werking is als die van de anodespanning, zodat derhalve
geen plaatstroom meer kan optreden.
Het zal duidelijk zijn, dat voor het geval de anodestroom de nulwaarde
bereikt heeft, er geen spanningsval meer in de uitwendige keten optreedt,
waardoor derhalve de volle spanning van de krachtbron Vb tussen anode
en kathode van de buis komt te heersen. Met dit laatste kunnen we weer
een punt van de dynamische karakteristiek vastleggen. Dit punt komt overeen
met een punt van de statische karakteristiek welke is opgenomen bij een anode
spanning Vb- Worden nu alle gevonden punten door een lijn verbonden, dan
wordt de gezochte dynamische karakteristiek verkregen.
Uit het voorgaande zien we dus, dat een dynamische karakteristiek van een
triode, welke wordt opgenomen indien in de uitwendige anodeketen een ohmweerstand is opgenomen, loopt over een hele bundel statische karakteristieken.
De bedoelde dynamische karakteristiek is in fig. 87 getekend. Uit deze
figuur komt duidelijk naar voren, dat een dynamische karakteristiek minder
steil verloopt dan de statische. Hoe groter de uitwendige weerstand is, des
te kleiner zal de steilheid uitvallen. De roosterruimte van de dynamische
karakteristiek, opgenomen voor een ohmweerstand, is gelijk aan die van de
statische karakteristiek, opgenomen bij een plaatspanning gelijk aan de span
ning Vb van de krachtbron.
De anodespanning welke aan de anode van de buis werkzaam is, wordt,
Zoals uit de constructie van de dynamische karakteristiek is gebleken, bepaald
uit:

va

Vb

/a -Ra..........................................

(165)

We willen thans voor de op blz. 103 gegeven definitie van de stuurspanning
een uitdrukking bepalen.
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Zoals we daar gezien hebben, worden de anode- en roosterspanningen op
de plaats van de rooster werkzaam gedacht. Het zal duidelijk zijn, dat indien
de anodespanning Va op de plaats van de rooster werkzaam moet worden
gedacht, deze in de verhouding — moet worden verkleind. We vinden dus:
g

l'st

^ + 7’

(166)

In deze uitdrukking kan IZg zowel een positieve als 1een negadeve waarde
hebben.
De verandering van de stuurspanning A£st, welke bij een verandering van
de roosterspanning A£g optreedt, kunnen we in de volgende vorm vastleggen, waarin A£a de plaatspanningsverandering aangeeft.
A£a
(167)
A£st A£.8
g.................................

Ter verduidelijking van deze uitdrukking merken we op dat een plaat
spanningsverandering 180“ uit phase is met een roosterspanningsverandering,
hetgeen hierna nog zal worden verklaard. Geven we dus A£g als positief aan,
dan moet A£a tegengesteld, dus als negatief zijnde, worden aangegeven.
Beschouwen we nu, dat we met een ideale karakteiistiek te doen hebben,
die dus volkomen recht is, dan kunnen we A£g als een amplitude £g van de
roosterwisselspanning opvatten. De amplitude van de anodestroom, welke dan
' optreedt, is te berekenen uit:

of:

1

Ea
g

4

*---- Rï

Za

g-Eg-Ea
Ri
..................

(168)
(169)

Daar de verandering van de plaatspanning gelijk is> aan de verandering
van de spanningsval over Ra, kunnen we schrijven: Ea ~ Ia ■ Ra, zodat we
voor (169) kunnen schrijven:
g -Eg — Ia -7?a
Ri

/a

(170)

Hieruit volgt dan:
Ia • 3?i + Ia • Ra

g -Es

......................................... (ï?l)

Op grond van deze uitdrukking kunnen we voor kleine amplitudewaarden
van £g, waarvoor de karakteristiek van de buis als recht kan worden beschouwd,
de buis voorstellen als een generator met een wisselspanning g ■ Eg. waarmede
de inwendige en uitwendige weerstand in serie staan. Het zal niet moeilijk vallen
uit f171) af te leiden, dat de amplitude van de anodestroom bepaald is door:

4

g 'Eg
Ri+Ra

(172)

Op eenvoudige wijze kunnen we een uitdrukking bepalen om de steilheid
van de dynamische karakteristiek vast te leggen. Veronderstellen we, dat
tussen rooster en kathode een wisselspanning werkzaam is, waarvan de
amplitude is gegeven door Eg, terwijl geen uitwendige weerstand aanwezig is
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en de karakteristiek van de buis als ideaal opgevat wordt, dan kunnen we de
amplitude van de plaatkringwisselstroom berekenen uit:

4

g -_Es
Ri

’

Deling aan beide zijden van deze vergelijking door Es levert op:
fa
Eg

J_
Ri

S.

Deze uitdrukking komt dus overeen met de statische steilheid van de buis,
Indien in de anodeketen een ohmweerstand is opgenomen, kunnen we de
anodewisselstroom bepalen uit:

4

g_-E&
Rt -J- R3'

Hieruit volgt op gelijke wijze als in het voorgaande, dat:

A

g
R, + Ra

Es

Sd

(173)

Het zal duidelijk zijn, dat deze uitdrukking de dynamische steilheid Sd
aangeeft.
We kunnen deze vorm nog omwerken in een uitdrukking, waarmede de
dynamische steilheid — in verhouding tot de statische — tot uiting komt.
Sd

5 • _R>
+ Ra

(174)

Het zal geen nader betoog behoeven, dat in de practijk altijd rekening met
de dynamische steilheid moet worden gehouden, welke voor een bepaalde
belasting optreedt.
Het bepalen van dynamische karakteristieken uit de statische
/a-Va grafieken.

Behalve uit de statische fa-Vg-karaktenstieken is het ook mogelijk de
dynamische grafiek te bepalen uit de statische fa-Vg-karakteristieken. Hiertoe
is in fig. 88 een bundel van de laatstgenoemde getekend.
Zoals we reeds in het voorgaande hebben gezien, is de werkzame anodespanning, indien een ohmweerstand in de anodekring is opgenomen,
bepaald door het verschil van de batterijspanning Vb en de spanningsval
fa • Ra over de uitwendige weerstand. Nemen we nu aan, dat er een bepaalde
ohmweerstand aanwezig is, dan kunnen we voor elk der in fig. 88 gegeven
karakteristieken, die dus bij verschillende roosterspanning zijn opgenomen, de
waarden van de anodestroom vaststellen.
Verbinden we deze gevonden punten door een lijn, dan vinden we de
belastinggrafiek. De begrenzing van de belastinggrafiek is aan de ene zijde
bepaald door een waarde nul van de plaatstroom, waarbij dus Va = Vb, en
aan de andere zijde door een anodestroom la ~ ~b~Ra
We kunnen nu deze verschillende radwaen van de stroom overbrengen
in

naar een 7a-Vg-karakteristiek, en vinden dan de dynamische karakteristiek
voor het onderhavige geval. Een en ander komt dus feitelijk hier op neer,
dat we <de
’
’belastinggrafiek
' ’’
r ' als een dynamische /a-Kr karakteristiek kunnen
opvatten.
Uit de fig. 88 en 8_
89 valt nog af te leiden, dat de roosterspanning en de
anodestroom met elkander
Ia
in phase zijn, m.a.w. bij
,6? V
een sterker negatief wor
den van de rooster neemt
de anodestroom af, terwijl
bij een minder negatief
worden van de rooster de
anodestroom stijgt. De
cm
— O
Vb
va
anodespanning blijkt echer cp er» er
ter 180° in phase verFig. 88.
Fig. 89.
schoven te zijn t.o.v. de
roosterspanning en de
e9

Ia

_

Va
■t

t
t
a

b

c

Fig. 90.

anodestroom. Naarmate de anodestroom toch toeneemt, vindt er een grotere
spanningsval plaats over de uitwendige weerstand, waardoor de werkzame anode
spanning afneemt. Bij het afnemen van de anodestroom vindt juist het tegen
overgestelde plaats. Een en ander is in de krommen van fig. 90 weergegeven.

Dynamische karakteristieken bij belastingen waarbij phaseverschuiving
optreedt.

Het bepalen van een dynamische karakteristiek voor een conductieve belasting
kan, zoals uit het voorgaande is gebleken, op eenvoudige wijze plaats vinden.
Indien er in de anodeketen echter een belasting wordt opgenomen welke
een phaseverschuiving veroorzaakt, valt het moeilijke!’ een dynamische
karakteristiek te bepalen, daar het verband tussen de optredende stroom en
spanning dan niet meer door een rechte lijn is voor te stellen.
In het algemeen wordt voor het bepalen van een dynamische karakteristiek
uitgegaan van de vraag, hoe bij een gegeven roosterwisselspanning de gedaante
zal zijn van de optredende anodestroom en anodespanning. We zullen echter
gemakshalve van een andere gedachte uitgaan om de dynamische karakteristiek,
voor een belasting waarbij phaseverschuiving optreedt, te bepalen.
In de fig. 91 en 93 zijn respectievelijk een bundel statische /a-Ug- en een
bundel fa-Ea-karakteristieken van een triode gegeven.
We veronderstellen, dat in de anodeketen van de triode een zelfinductie is
geschakeld. Om de werkelijke dynamische karakteristiek te construeren,
maken we eerst gebruik van een hulpmiddel en veronderstellen, dat de belasting
in de anodeketen een ohmweerstand is van gelijke grootte ais de impedantie
van de bedoelde zelfinductie. Voor dat geval kunnen we op de normale wijze
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de dynamische karakteristiek bepalen, welke karakteristiek in fig. 91
weer
gegeven door de lijn X—Y.
Uit deze dynamische karakteristiek kunnen we tevens de belastingkarakteristiek bepalen, welke in fig. 93 aangegeven is met P—Q. Indien nu tussen
rooster en kathode een wisselspanning wordt aangelegd, als door de gestippelde
sinussoïde van fig. 91 is weergegeven, dan zal het gevolg daarvan zijn, dat er
een veranderlijke gelijkstroom door de buis zal vloeien, welke in fig. 92 is
getekend. Deze anodestroomverandering doet over de belastingsweerstand
spanningsvariaties ontstaan, waardoor de anodespanning van de buis verandert.
De gedurende de gehele periode van de anodestroom veranderlijke anode
spanning is in fig. 93 door de gestippelde sinussoïde weergegeven.
Dit voorgaande zou dus plaats vinden, indien een ohmweerstand in de
anodeketen zou zijn opgenomen. Nu er echter een zelfinductie is ingeschakeld,
welke een phaseverschuiving veroorzaakt, kunnen we ons indenken, dat de
anodespanningsvariatie niet zal zijn als door de gestippelde sinussoïde is
aangegeven, doch dat de werkelijk optredende anodespanningsverandering in
phase daarmede verschoven is en bv. aangegeven moet worden met de
getrokken sinussoïde uit fig. 93.
Veronderstellen we nu, dat op de gehele schakeling is aangesloten een
gelijkspanning Vb - 200 V, die dus de stroom door de gehele keten moet
veroorzaken.
We kunnen thans de belastinggrafiek voor de zelfinductie bepalen door de
snijpunten van de waarden van de anodestroom a, b,c, enz. en de op dezelfde
momenten werkzame anodespanningen a, b, c, enz., met elkander te verbinden.
Op deze wijze vinden we de ellips, welke in fig. 93 is ingetekend.
We kunnen thans de dynamische grafiek in fig. 91 bepalen door de waarden
van de anodestroom a, b en c, enz., bij de verschillende negatieve roosterspanningen, welke uit de belastingkarakteristiek van fig. 93 zijn af te lezen,
in de Ia-Vg-karakteristieken uit te zetten. We "vinden als resultaat daarvan
een ellipsvormige dynamische karakteristiek.
Het zal duidelijk zijn, dat bij de roosterwisselspanning, welke in fig. 91
door de gestippelde sinussoïde is aangegeven, niet de anodestroomverandering
volgens fig. 92 zal optreden.
De roosterspanningsverandering, welke werkzaam gedacht moet worden om
de bedoelde anodestroomverandering te veroorzaken, kan uit de dynamische
karakteristiek worden afgeleid en is in fig. 91 door de getrokken sinussoïde
aangegeven.
Bij het bepalen van de dynamische karakteristiek voor een conductieve belasting
blijkt, dat de roosterruimte juist even groot is als volgt uit de statische
karakteristiek, welke bij een anodespanning Vb is opgenomen.
Uit de in fig. 93 weergegeven belastinggrafiek blijkt echter, dat de tussen
de anode en de kathode werkzame spanning grotere waarden kan aannemen
dan de spanning van de krachtbron welke op de schakeling is aangesloten.
We zien bv. uit deze figuur, dat de anodespanning een waarde van 275 V
kan bereiken. Dit kan verklaard worden uit het feit, dat bij een inductieve
belasting bij het afnemen van de stroom door de keten, een Emk van zelf
inductie ontstaat, welke gelijk gericht is met de reeds in de keten werkzame
spanning. Bij het toenemen van de stroom boven zijn instelwaarde werkt
deze spanning de aangelegde spanning juist tegen.
Het zal duidelijk zijn, dat ten gevolge van de grotere spanning in de keten,
de roosterruimte thans groter is dan uit de statische karakteristiek blijkt.
Uit fig. 91 is verder nog het belangrijke feit op te maken, dat de rooster.
-----wisselspanning,
welke u.j
bij een belasting met phaseverschuiving de stroom door
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de keten veroorzaakt, kleiner van amplitude is dan de wisselspanning, welke
bij een conductieve belasting dezelfde stroom moet veroorzaken. Dit feit is
eenvoudig te verklaren, door de uitdrukking (172) voor dit geval nog eens nader
te bezien.
Voor een conductieve belasting geldt:
g • -Eg
Ri + Ra'
terwijl voor een belasting welke een phaseverschuiving veroorzaakt, geldt:

/a =

/a =

_g 'Eg

VR;'2 + Ra2

in welke uitdrukking R,’ aangeeft de som van Ri plus het conductieve deel vart
de
’: in de uitwendige keten opgenomen impedantie, terwijl 7?a de reactantie
van de schakeling aangeeft.
Daar
.... de in fig. 92 gegeven anodestroomverandering als sinusvormig is
voorgesteld,
doch
„
'1 in werkelijkheid niet sinusvormig is, zoals uit de volgende
hoofdstukken nog zal blijken, moeten we feitelijk voor de optredende waarden
van de anodestroom en de anodespanmng rekening houden met de amplitude
van de ie harmonische.
De aanpassing van de triode bij kleine amplitude van de
roosterwisselspanning.

Voorwaarde voor maximale anodewisselstroom.
Indien aan de rooster van een triode kleine roosterwisselspanningen werk
zaam gesteld worden, kan de karakteristiek van deze buis als ideaal be
be-
schouwd worden. Gaan we nu bij het volgende van deze veronderstelling uit,
dan zouden we ons kunnen afvragen, in welk geval de triode de maximale
anodewisselstroom zal voeren.
Bezien we hiertoe de uitdrukking (172), dan zien we, dat de amplitude van
7a een maximum bereikt indien Ra -o. De amplitude van de anodewissel
stroom is dan bepaald door:
max

—Ri

S
ó ■ E

................................. (175)

Voor dit geval, dat echter geen practische betekenis heeft, spreekt men
van stroomaanpassing. Practisch spreekt men echter reeds van stroomaanpassing
indien Ra kleiner is dan Ri.
Voorwaarde voor maximale anodewisselspanning.

Dezelfde vraag kunnen we stellen voor het optreden van de maximale
amplitude van de anodewisselspanning.
Zoals we reeds weten is:
Ra
/a ’ -Ra — S ' Rg ’
£a
Ri + Ra’
; zal' ook
' E-,
*?a een grotere waarde aannemen.
Naarmate Ra groter is,
Indien Ra dus een oneindig grote waarde heeft, zal £a de maximum-waarde
bereiken.
Daar ook in dit geval een oneindige waarde van Ra geen practische betekenis
heeft, wordt reeds van spanningsaanpassing gesproken, indien Ra groter is dan Ri.
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Voorwaarde voor maximaal af te geven wisselstroomvermogen.
Het door een triode aan de uitwendige weerstand afgegeven vermogen
is bepaald door:

Wo==

Z?i

(X7&)

Een eenvoudige berekening leert, dat dit vermogen maximaal is, indien
Z?a. Bij het voldoen aan deze voorwaarde gaat de laatste vorm over in:

(177)
Uit deze uitdrukking blijkt dus, dat het afgegeven vermogen per volt rooster
wisselspanning in het kwadraat, evenredig is met het product van g en S.
Het product van g en S is dus een belangrijk gegeven en wordt meestal als
de kwaliteitsfactor van de buis aangegeven.
De triode als gelijkrichter van h.f. wisselspanningen.

Anodestroomdetectie.

Voor de gelijkrichting van h.f. wisselspanningen kan de triode in twee
verschillende schakelingen gebruikt worden.
We geven in fig. 94 het schema van de zg. anodestroom of anodekringdetectie.
Zoals uit het schema van fig. 94 blijkt,
wordt aan de rooster van de triode een
negatieve1 voorspanning gegeven. Deze
spanning heeft nu een zodanige waarde,
dat de buis is ingesteld in de bocht
van de Za- Vg-karakteristiek, zoals in
fig. 95 is aangegeven. Indien er geen
roosterwisselspanning werkzaam is, zal
er steeds een gelijkstroomdoor de scha
keling vloeien, welke in fig. 95 is aan
gegeven door de streep-stip-lijn even
wijdig aan de k'g-as. Wordt er nu
Fig. 94.
echter in de roosterkring een wissel
spanning geïnduceerd, dan zal het gevolg
daarvan zijn, dat de anodestroom door de buis varieert op een wijze als in
fig. 95 is aangegeven.
Uit de figuur komt duidelijk naar voren, dat de plaatstroom niet evenredig
met de roosterwisselspanning verandert. Indien de roosterwisselspanning sinus
vormig verondersteld wordt, is het gevolg van deze spanning toch een
niet-sinusvormig veranderlijke anodestroom. Het blijkt duidelijk, dat de positieve
impulsen van de wisselspanning veel grotere stroomtoenamen ten gevolge
hebben dan de negatieve impulsen stroomafnamen veroorzaken.
Zoals we weten is de gemiddelde waarde van een gehele periode van een
sinusvormige wisselstroom gelijk aan nul. Zou dus de anodestroom ten gevolge
van de aangelegde roosterwisselspanning sinusvormig veranderen, dan zou de
gemiddelde waarde van de veranderlijke anodestroom juist gelijk zijn aan
de waarde van de gelijkstroom, waarbij de buis ten gevolge van de negatieve
voorspanning is ingesteld. Daar, zoals gebleken is, de sinusvormige rooster116
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wisselspanning geen sinusvormige anodestroomverandering veroorzaakt, zal
hier de gemiddelde waarde van de anodestroom toenemen, tot /tel in fig. 95.
Daar de telefoon, welke in de anodeketen is opgenomen, voor de h.f. impulsen
een te hoge impedantie heeft, wordt de parallel daaraan geschakelde capaciteit
opgeladen, hetgeen ten gevolge heeft, dat door de telefoon een volkomen
gelijkstroom zal vloeien, welke stroom in fig. 95 met /tel is aangegeven.
Indien dus een ongedempte wisselspanning tussen de rooster en de kathode
werkzaam is, zal door de telefoon geen geluid worden weergegeven. Wordt
echter een gemoduleerde wisselspanning of een wisselspanning van een ge
dempt karakter tussen rooster en kathode aangesloten, dan is het wel mogelijk
de telefoon een geluid te doen weergeven.
In fig. 96 is het geval aangegeven, waarbij tussen rooster en kathode een
f
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Fig. 96.

wisselspanning van gedempt karakter is aangesloten. Het gevolg van deze
wisselspanning is de anodestroomverandering, welke in dezelfde figuur is
aangegeven. Zoals blijkt verandert nu de amplitude van de optredende plaatstroom. Hierdoor zal de gemiddelde waarde van deze stroom ook niet steeds
dezelfde blijven. Door de telefoon kan in dit geval wel geluid worden gegeven.
De toonhoogte wordt dan bepaald door het aantal trillingstreintjes dat per
sec werkzaam is.
Zoals dus blijkt, zal de rooster tijdens de werking van de buis in het
algemeen een negatieve potentiaal hebben t.o.v. de kathode. Hierdoor zal in
de roosterketen geen stroom vloeien. Deze wijze van detecteren heeft dus het
voordeel, dat geen belasting wordt uitgeoefend op de voorgaande keten, zodat
de selectiviteit van het geheel niet beïnvloed wordt door de detector.
De /a-Kg-karakteristiek van een triode is voor te stellen door de volgende
benaderende analytische uitdrukking.

/a =/a0'+ a

+ 6 lZg=...................................... (178)

In deze uitdrukking stelt /a0' de plaatstroom voor bij een bepaalde roostervoorspanning en zijn a en b constanten, welke afhankelijk zijn van de instelling
van de buis.
117

Daar de som van deze getallen een stroom oplevert, moeten de verschillende
getallen, welke bij elkander opgeteld worden, op zichzelf ook een stroom
voorstellen. Nu kunnen we de constanten a en b als steilheden beschouwen,
waarbij dan a in mA/V en b in mA/k2 is uitgedrukt. Indien we deze waarden
voor a en b in (178) invoeren, zal het duidelijk zijn, dat de termen in mA zijn
uitgedrukt.
ESindien dus van een bepaalde buis I3l)', a en b bekend zijn, zijn we in staat
met behulp van (178) een karakteristiek te berekenen.
Willen we nu een triode, waarvan de grafische voorstelling door (178) ge
geven is, als anodekring-dedector doen werken, dan moet, zoals we weten, aan
de rooster een constante negatieve voorspanning worden aangelegd. Behalve
deze negatieve roostervoorspanning leggen we ook nog tussen rooster en ka
thode een h.f. wisselspanning Eg sin <ot aan.
De momentele waarde van de plaatstroom kunnen we in dit geval dus
voorstellen door:
ia

Daar sin2 rot

*a — h„'

7a,/ + a Eg sin <ot -f- b Eg1 sin2 wt
cos 2 tof

(i79)

,

-—> gaat deze vorm over in:

1/2 b Eg2, + a Eg sin tot —1/2 b Eg2 cos 2 o>t

(180)

Uit deze uitdrukking blijkt ons dus, dat de plaatstroom thans is samengesteld uit:
ie.
2e.
3e.

de gelijkstroom 7a,/ + Va b Eg2 +
de ie harmonische a Eg sin cot — ....
de 2e harmonische — ’/2 b £g2 cos 3 <ot ....

■

Nu is de gemiddelde waarde van een sinusvormige of cosinusvormige trilling
gelijk aan nul. Aangezien, zoals we weten, de in de plaatketen van de plaatstroomdetector opgenomen parallelschakeling van telefoon en capaciteit slechts
aanspreekt op de gemiddelde waarde, zullen die delen van de uitdrukking (180),
waarin sin rot en cos 2wt voorkomen, voor de detectie geen rol spelen.
Voor de detectie is dus de onderstaande uitdrukking van belang.

za = ^a0

'

i^Eg-

(181)

Uit het voorgaande blijkt ons dus, dat de plaatstroom door de invloed van
het h.f. signaal met amplitude £g mett een bedrag Va b Eg2 is toegenomen. Zoals
uit (181) blijkt, is de toename van de plaatstroom onafhankelijk van de frequentie,
doch wordt bepaald door de amplitude van de trilling.
Daar de gemiddelde stroom dus een constante waarde heeft, volgt hieruit,
dat door de telefoon geen geluid zal worden weergegeven. Dit hadden we ook
reeds in de in het voorgaande gegeven beredenering gevonden, nl. dat een
ongedempt h.f. signaal door middel van een anodekringdetector niet waar
neembaar kan worden gemaakt.
Plaatstroomdetectie van een gemoduleerd signaal.
Zoals we bij de behandeling van de diode-detectie reeds hebben gezien,
kan de momentele waarde van een gemoduleerde wisselspanning worden
voorgesteld door:
118

ctgemoduleerd
(t ' tn sin p t) sin c„ t.
Veronderstellen we het geval, dat een dergelijke spanning tussen "z>s.e'
en kathode van een plaatstroomdetector wordt aangelegd, dan kunnen ■■ e -verband met (178) schrijven:
ia
h0' + a{E,(i 4- m sin pt) sin a>t}
4- b {El (1 -f- m sinp t) sin <» t }2.
Indien deze vorm verder goniometrisch wordt ontwikkeld, hetgeen aar, den
lezer wordt overgelaten, dan vinden we als resultaat, dat de door de buis
optredende stroom bestaat uit de volgende componenten:
1. een gelijkstroom:
K + 1 2 bE2 + >/4 bm2E,2 4- . . . .
ie harmonische van de l.f. trilling:

4- Z>mE12 sin pt + . . . .

harmonische van de l.f. trilling:

3-

2£

4-

ie harmonische van de h.f. trilling:

5-

2e harmonische van de h.f. trilling:

—■ 1/i bm2Ei2 cos 2 pt 4- . . . .

4- a Ei sin ot ... .
— (*/2 bE±2 -j- y4 bm2Ei2) cos 2 ut

.

6.

som- en verschilfrequentie re harmonischen:

7-

— V2 am Ei cos (“ + p)t + Vs am El cos (w — p)t ....
som- en verschilfrequentie 2e harmonischen:

8.

de samengestelde trilling:

V8 bm2E2 cos 2 (w 4- p) t + Vs bm2Ei2 cos 2 (o> — p) t + . .

-- ’/s b/nEp- sin (2 co + p) t + ’/■> bmEi2 sin (2 co — p) t

(182)

De onder 4 tot en met 8 genoemde componenten zijn h.f. trillingen, waarvan
de gemiddelde waarde nul is. Deze spelen dus voor het waarneembaar maken
van het geluid geen rol. De onder 1 tot en met 3 genoemde componenten zijn
echter voor ons van groot belang.
We zullen deze drie componenten achtereenvolgens aan een nader onderzoek
onderwerpen.

De onder 1 genoemde component. Dit is een gelijkstroom en bestaat uit
de volgende delen:
a. 7ao'
en
b. ’/2 bE,2 4- i/ibm2E12.
Het onder a genoemde deel is, zoals we weten, de stroom welke optreedt
in het instelpunt van de buis. Het onder b genoemde deel geeft de toename
van de gemiddelde waarde van de plaatstroom aan, welke door de gelijkrichtende werking van de buis optreedt. Zoals uit b blijkt, komt in deze vorm
de frequentie niej voor, zodat dus de toename van de gemiddelde waarde
van de anodestroom onafhankelijk van de frequentie is.
De onder 2 genoemde component. Deze component is een wisselstroom van
l.f. karakter, overeenkomende met de frequentie van de l.f. spanning waar119

mede gemoduleerd is. De in de plaatkring van de buis opgenomen parallel
schakeling van telefoon en capaciteit kan deze l.f. verandering van de plaat
stroom volgen, zodat geluid zal worden weergegeven. Dit veroorzaakte geluid
is in overeenstemming met het geluid waardoor de h.f. trilling is gemoduleerd.
De sterkte van het geluid is echter evenredig met E^.
De onder 3 genoemde component. Deze component is een wisselstroom met
een frequentie, welke het dubbele is van die van de l.f. trilling waarmede
gemoduleerd is. Dit is een nieuwe trilling, welke door de gelijkrichting is
ontstaan en die dus wijst op een vervorming van het geluid.
Conclusie. Bij de ontvangst van kleine signalen en grote modulatiediepte
van het ontvangen- signaal, zal bij plaatstroomdetectie kwadratische detectie
optreden, waardoor vervorming van het geluid zal optreden.

Lineaire detectie.

Indien tussen rooster en kathode van een plaatstroomdetector een gemo
duleerd h.f. signaal wordt aangelegd, weten we dat we de roosterspanning
kunnen voorstellen door:

«gemoduleerd =

(1 + m sin pt) sin cot.

Indien deze roosterspanning van voldoende amplitude is en niet 100 %
gemoduleerd is, zal de verandering van de amplitude van deze h.f. roosterwisselspanning practisch in het rechte deel van de Ia-Vg-karakteristiek plaats
vinden. We kunnen dan voor dit geval de karakteristiek als recht zijnde aan
nemen. We merken hierbij op, dat voor het bedoelde deel van de karakteristiek
de kwadratische term bE%~ van slechts zeer geringe invloed is.
We kunnen nu de /?C-tijd van het in de plaatkring aanwezige filter, bestaande
uit de parallelschakeling van capaciteit en telefoon, een zodanige waarde geven,
dat dit filter practisch niet reageert op de h.f. verandering van de plaatstroom.
Het filter moet natuurlijk wel zodanig gedimensionneerd zijn, dat het de
amplitude-verandering van het h.f. signaal kan volgen.
Uit het voorgaande weten we reeds, dat alle optredende amplituden van het
h.f. signaal zijn voor te stellen door:
■^gemoduleerd =

I

(.1 : m sin pt).

Voor al deze amplituden is de plaatstroom dus aan te geven met:

a'0 + a E^i + m sin pt)
4 = I4'

of:

ia

'a'o + aE, + amE1sinpt

.............................. (183)

Het gedeelte Ia'0 van deze uitdrukking stelt weer de instelwaarde van de
plaatstroom voor, terwijl het deel aEt de toename van de gemiddelde waarde
van de plaatstroom ten gevolge van de gelijkrichtende werking van de buis
weergeeft.
Zoals uit deze uitdrukking blijkt, is de verandering van de plaatstroom
en dus die van de telefoonstroom volkomen in overeenstemming met de trilling
waarmede op het zendend station is gemoduleerd. De thans plaats vindende
detectie is vervormingsvrij. In dit geval spreekt men van lineaire detectie.
Om verwarring te voorkomen merken we hierbij op, dat ook voor lineaire
detectie een niet lineair werkende gelijkrichter noodzakelijk is. Om dit in te
zien, moeten we bedenken, dat bij een lineaire karakteristiek links van het
afknijppunt, het verband tussen spanning en stroom ook niet meer lineair is.
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De stroomverandering, welke door de telefoon optreedt, is volgens het
voorgaande bepaald door:

/tel

• amEl sin pt.
.

A

Substitueren we in deze uitdrukking voor m de waarde m - ;
vinden we:
/tel
aE2sinpt
(XS4)
Uit deze uitdrukking
komt wel duidelijk naar
voren, dat de veranderingvan de telefoonstroom
inovereenstemming is met
de modulerende trilling !
op het zendend station.

E’

A

dan

Roosterstroomdetectie.
Het principe van de
tweede schakeling om
Fig. 97.
door middel van de triode
h.f. spanningen gelijk te richten, is
in fig. 97 weergegeven. Zoals uit dit
schema blijkt, wordt de h.f. wissel
spanning via een capaciteit, de roostercondensator genaamd, aan de roos
ter medegedeeld. Verder is nog tus
sen de rooster en de kathode een
weerstand van hoge waarde, de lekweerstand, geschakeld.
Thans wordt aan de rooster geen
negatieve voorspanning aangelegd.
Werkt er dus geen wisselspanning
aan de rooster, dan zal er een be
paalde gelijkstroom door de buis
vloeien, terwijl ten gevolge van de
nulpotentiaal van de rooster er tevens
een roosterstroom in de roosterkring
zal optreden.
In fig. 98 is de /a-Vg-karakteristiek
van een triode gegeven, terwijl tevens
• de /g-l/g-karakteristiek daarin is in
getekend. Wordt nu in de roosterFig. 98.
keten een gedempte wisselspanning
geïnduceerd, waarvan de gedaante
fig. 98 is gegeven,
dan zal het volgende plaats vinden,
in f'_
„
Indien ten gevolge van de positieve' impuls van de roosterkring-wisselspanning de linker plaat van de roostercondensator positief wordt, dan zal
de rechter plaat negatief en derhalve de rooster positief worden t.o.v. de
kathode. Terwijl de rooster op weg is om zover positief te worden t.o.v. de
kathode als overeenkomt met de amplitude van de werkzame wisselspanning,
zullen ten gevolge van deze positieve roosterspanning electronen zich van de
kathode naar de rooster begeven. Heeft nu de roosterwisselspanning de
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amplitudewaarde bereikt, dan heerst tussen rooster en kathode niet dat
spanningsverschil, dat met die amplitude overeenkomt, doch een lagere spanning.
Het zal toch duidelijk zijn, dat de positieve lading van de rooster voor een
deel geneutraliseerd is door de hoeveelheid electronen, welke van de kathode
naar de rooster gezonden zijn.
Nu neemt de roosterwisselspanning af van de maximale waarde tot nul.
Heeft de roosterwisselspanning inderdaad de nulwaarde bereikt, dan is het
potentiaalverschil tussen rooster en kathode niet gelijk aan nul, doch zal de
rooster een negatieve potentiaal t.o.v. de kathode hebben. De lading electronen
heeft zich niet via de roostercondensator kunnen verplaatsen.
Het is slechts afhankelijk van de waarde van de lekweerstand, in hoeverre
de rooster gelegenheid krijgt zich te ontladen.
Resumerende kunnen we zeggen, dat de rooster aan het einde van de
positieve impuls van de roosterwisselspanning een negatieve spanning t.o.v.
de kathode heeft verkregen.
Thans wordt de negatieve impuls van de roosterwisselspanning werkzaam.
Deze spanningsstoot zal nu in verband met het voorgaande niet inzetten op
een neutraal rooster, doch bij een bepaalde negatieve potentiaal daarvan. Dit
laatste punt is in fig. 98 aangegeven met a. Deze negatieve impuls kan normaal
werkzaam zijn, waarbij de plaatstroom zich daarmede in overeenstemming
zal wijzigen.
Gaan we uit van de veronderstelling, dat de rooster zich practisch niet over
de lekweerstand kan ontladen, dan zal aan het eind van de negatieve spannings
stoot de rooster weer dezelfde negatieve potentiaal t.o.v. de kathode hebben
verkregen als door punt a is aangegeven.
Thans komt de tweede positieve impuls van de wisselspanning, hetgeen
ten gevolge heeft, dat de rooster weer positief wordt, waardoor weer een lading
electronen daaraan wordt medegedeeld. Aan het einde van deze tweede
positieve spanningsstoot is de rooster derhalve weer sterker negatief geworden
dan dit na de werking van de eerste positieve impuls het geval was. Dit punt
is in fig. 98 met b aangegeven.
Het blijkt dus, dat telkens na een positieve impuls van de roosterwissel
spanning de rooster een steeds sterkere negatieve potentiaal verkrijgt t.o.v.
de kathode.
Daar er een wisselspanning met een gedempt karakter werkzaam gedacht
is, zal na verloop van tijd de amplitude van de positieve impulsen niet vol
doende groot meer zijn om de rooster positief te maken. Indien de rooster
zich in het geheel niet zou kunnen ontladen zou de buis constant ingesteld
zijn op een negatieve spanning aangegeven met het punt x.
Daar er echter tussen rooster en kathode een weerstand van hoge waarde is
geschakeld, zal de rooster zich daarover geheel of gedeeltelijk kunnen ontladen,
waardoor het instelpunt verandert. De waarde van de lekweerstand is in
ieder geval zodanig, dat de rooster zich tijdens de tijdsruimte gelegen tussen
twee opeenvolgende trillingstreintjes, practisch geheel kan ontladen, zodat
indien een nieuw trillingstreintje inzet, deze begint bij een neutraal rooster,
waarna de gehele cyclus zich weer herhaalt.
Het verband dat er bestaat tussen de roosterwisselspanning en de daardoor
optredende anodestroomverandering is eveneens in fig. 98 in tekening gebracht.
De gemiddelde waarde van de anodestroom is in deze figuur gestippeld
aangegeven. Daar de telefoon voor de h.f. impulsen een te hoge impedantie
heeft, vloeit door deze de hiervóór genoemde gemiddelde waarde, waardoor
derhalve weer een geluid zal ontstaan, waarvan de toonhoogte wordt bepaald
door het aantal trillingstreintjes, dat per sec optreedt.
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Daar er tijdens de werking van het signaal steeds een roosterstroom door
de roosterketen vloeit, betekent dit een belasting voor de voorgaande h.f.
keten, om welke reden de roosterstroomdetectie dan ook minder selectief is
dan de anodedetectie. Het voordeel van de roosterstroomdetectie is wel, dat,
daar in het steile deel van de /a-Fg-karaktenstiek gewerkt wordt, de detector
een versterkende invloed heeft.
Het is wel van belang, nog even te herhalen, dat bij plaatstroomdetectie
wordt gewerkt in het onderste buigingspunt van de 7a- Vg-karakteristiek,
terwijl bij roosterstroomdetectie wordt gewerkt in het steile deel van de
la-Fg-karakteristiek en in de bocht van de /g-Vg-karakteristiek of roosterstroomkarakteristiek.
We willen thans nog even bezien, hoe deze methode van detectie reageert
op een ongedempte roosterwisselspanning.
Hiertoe zijn in fig. 99
de /a -Ug karakteristiek en
het ongedempte signaal
in tekening gebracht. Het
zal in verband met het
voorgaande geen nadere
verklaring behoeven, dat
na verloop van enige posi
tieve impulsen de roosterspanning een zodanige
negatieve waarde t.o.v. de
kathode heeft gekregen,
dat deze waarde juist ge
lijk is aan de amplitude
Fig. 99.
van de inkomende roosterwisselspanning.
De daarop volgende
positieve impuls is dan
niet meer in staat de
rooster positief te maken.
Door de werking van de
lekweerstand zullen er
echter steeds een aantal electronen naar de kathode vloeien. De positieve
spanningsstoot van de roosterwisselspanning is dan juist weer in staat de
rooster even positief
[
te maken, waardoor de rooster aan het einde van deze
impuls weer iets meer negatief is ggeworden. De roostergelijkspanning zal
zich dus na een bepaald moment tussen1 een waarde van iets meer en iets
minder negatief bewegen. De automatische negatieve instelling is derhalve
geen constante waarde.
Het verloop van de optredende anodestroom is in fig. 99 ingetekend. Uit
deze figuur komt weer naar voren, dat de gemiddelde waarde van de anode
stroom een gelijkstroom is, waardoor de telefoon geen geluid zal kunnen
veroorzaken.
De roosterstroomdetectie is geheel identiek met de diodedetectie.
Vraagstukken.

Bereken de 7?C-tijd van een capaciteit van 200 pF, welke zich via een
1.
weerstand van 1 Mf> kan ontladen.
123

2. Van een radiobuis, te gebruiken als detector in een door u aan te geven
schakeling, wil men een gelijkrichtkarakteristiek meten. Beschrijf de methode
die u hiervoor zou toepassen en de daarbij benodigde apparatuur.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. October 1934.

5. Geef een beschrijving van plaatkring en diodedetectie, aan de hand
van een [principeschema. Welke zijn de voor- en nadelen bij toepassing in
de practijk van elk der systemen?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. October 1934.

4. Een triode heeft een steilheid van 3 mA V en een versterkingsfactor 15.
Schets een kortsluitkarakteristiek van deze buis, en leidt uit deze statische
karakteristiek de dynamische karakteristiek af voor het geval, dat in de anodeleiding een ohmweerstand is opgenomen van 15000 12.
Gegeven is nog, dat de anodegelijkspanning Vb - 150 V is.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Januari 1932.
5- Een plaatspanningspparaat geeft 300 V spanning (inw. weerstand te
verwaarlozen).
Men wil hiervan 150 V aftakken door middel van twee weerstanden, welke
in serie tussen de klemmen van het p.s.a. zijn geplaatst. Teneinde de stroom
door deze weerstanden niet te groot te doen zijn, bedraagt de som 100000 12.
Hoe groot moet elk der beide weerstanden zijn wanneer 3 mA afgetakt wordt?
Met welke stroom wordt het p.s.a. dan belast?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Januari 1932.
6. In een gelijkrichter, aan te sluiten op een normaal wisselstroomnet en
die gebruikt zal worden voor het leveren van de gloeistrooin voor een ontvang
toestel, is een normaal afvlakfilter aanwezig, bestaande uit twee electrolytische
condensatoren en een smoorspoel. Het apparaat levert aan het toestel 4 V
en 0,4 A.
Bij deze belasting meet men, dat de wisselstroom, welke door de eerste
afvlakcondensator vloeit, 0,157 A bedraagt.
Gegeven is nog: De condensatoren zijn ieder 2000 pF. Lek te verwaarlozen.
Gevraagd: Hoe groot is de wisselspanning op de tweede condensator (en
dus ook die op de belasting)?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Juli 1932.

7. Wat is het verschil tussen een statische en een dynamische karakteristiek?
Neem een statische karakteristiek aan en behandel de dynamische voor een
anodebelasting bestaande uit:
a.
’
' en
een zuivere ohmweerstand,
b. een smoorspoel (frequentie constant).
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1934.
8. Teken schematisch de schakeling van een diodedetector.
Verklaar hoe een ongemoduleerd signaal een gelijkspanning over de diodeweerstand veroorzaakt en verklaar vervolgens hoe de detectie van een ge
moduleerd signaal tot stand komt.
Beantwoord de volgende vragen omtrent detectie:
Wat is het doel van de detectie in een omroepontvanger?
ze. Noem de voor- en nadelen van anodedetectie.

9-
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je. Welke methode is het meest geschikt voor detectie van een signaal
met grote amplitude?
4e. Wat gebeurt er met de anodestroom van een anodedetector als aan
de rooster een ongemoduleerde h.f. trilling wordt toegevoerd? Verklaar zulks.
Veronderstel hierbij, dat de Za-Vg-karakteristiek kwadratisch is.
5e. Wat gebeurt er met de anodestroom van een anodedetector als de
aan de rooster toegevoerde h.f. trilling
gemoduleerd is met een sinusvormige
j.f. trilling? Verklaar zulks. Veronderstel
D
L
R,
ook weereen kwadratische karakteristiek.
6e. Welke ongewenste componenten ----- A
B----bevat de anodestroom in dit laatste
R2
E
geval?
7e. Hoe hangt de amplitude van
de verschillende componenten van de
O
O
anodestroom in het geval van vraag 5
Fig. 100.
af van de modulatiediepte?
8e. Hoe hangt in dit geval de ver
vorming van het gedetecteerde l.f. signaal af van de modulatiediepte?
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1938.

10. Van fig. too is gegeven:
De op de schakeling aangesloten spanning is 10 V.
L

0,1 H;

<j> = io5;

C

1000 pF;

R1 = 7?2 = 10000 Q.

Gevraagd: de spanning tussen de punten A en E en die tussen D en E.
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1940.

HOOFDSTUK

VII

LAAGFREQUENT-VERSTERKING.
KLASSE-A-VERSTERKERS.
Bezien we de karakteristiek van een triode, dan blijkt ons, .dat de anodestroomverandering ten gevolge van een geringe roosterspanningsverandering
veel groter is dan bij eenzelfde anodespanningsverandering optreedt. Uit dit
oogpunt bezien, kan de buis derhalve voor versterkingsdoeleinden gebezigd
worden.
Onder laagfrequentversterking wordt verstaan de versterking van wissel
spanningen, waarvan de frequenties gelegen zijn in het gebied der geluidsfrequenties en welke wij voor dit geval kunnen aangeven voor het practische
gebruik als liggende tussen 30 en 10 000 p/s.
Versterkers worden onderscheiden in drie verschillende soorten, nl. klasse-A-,
klasse-B- en klasse-C-versterkers.
Onder een klasse-A-versterker wordt verstaan een versterker, waarvan de roostervoorspanning en de roosterwisselspanning een zodanige waarde hebben, dat er
door de buis steeds stroom vloeit.
We zullen thans nagaan aan welke eisen een triode, welke in klasse-Aversterking wordt gebruikt, moet voldoen.
De belangrijkste eis die we aan deze versterker moeten stellen, is wel,
dat de anodestroomveranderingen een evenbeeld zijn van de tussen rooster
en kathode werkzame wisselspanningen, zodanig, dat de hieruit voort
vloeiende anodespanningsvariaties een zoveel mogelijk vergroot evenbeeld van
de roosterwisselspanning vormen. Het zal daarom duidelijk zijn, dat voor
versterkerdoeleinden slechts dat gedeelte van de Za- VU-karakteristiek in aan
merking komt, dat gelegen is tussen de beide buigingspunten.
Verder moet er voor worden zorg gedragen, dat het niet mogelijk is, dat
er roosterstroom optreedt. De roosterstroom toch wordt aan de anodestroom
onttrokken, waardoor deze derhalve niet die waarde verkrijgt, welke volgens
de grootte van de roosterwisselspanning zou moeten optreden.
Uit deze overweging volgt weer, dat de roosterspanning de rooster nimmer
positief mag maken, waardoor we dus slechts dat gedeelte van de I3-Vgkarakteristiek kunnen gebruiken, hetwelk links van de Za-as is gelegen.
Het zal in verband met het voorgaande duidelijk zijn, dat het instelpunt
zodanig moet worden gekozen, dat dit juist midden in het rechte deel van
de Za-Vg-karakteristiek is gelegen, links van de Za-as.
Met dit instelpunt wordt dan tevens bereikt, dat een zo groot mogelijk deel
van de roosterruimte voor de roosterwisselspanning kan worden gebezigd.

I
I
I
■!

Weerstandskoppeling.
Een schakeling waarbij de triode als versterker wordt gebruikt, de zg.
weerstandskoppeling, is in fig. 101 gegeven. Zoals uit deze figuur blijkt, is
in de anodeketen een weerstand Rk opgenomen, over welke weerstand ten
gevolge van de anodestroomveranderingen spanningsvariaties optreden. Deze
I2Ó

t

spanningsveranderingen worden aan de rooster .van de volger,
.o.g<-.'..<
de OuC,2 plaat-,
gedeeld, hetgeen via een scheidingscondensator C
. +0.
densator moet ingeschakeld worden, daar de gelijkspanning/',-.",-' > elrie aai
Rk is aangesloten, geen invloed mag hebben op de rooster var de vixeiite
buis. Verder is in de roosterketen nog opgenomen de lekweeryta.nd
ver'
welke weerstand de voor de juiste instelling benodigde negatieve -.ov.-.ta t r. '.ö
aan de rooster wordt medegedeeld. Over de koppel weerstand P>
rz.-; eer,
capaciteit C, opger.r,r.-..r-..
welke veelal wordt aange
bracht om het doordrin
gen van h.f. spanningen
c2
naar de l.f. versterker te
verminderen.
Rk
We zullen thans uit de
schakeling, aangegeven in
c,
'Rl
fig. 101, de algemene uit
drukkingen bepalen, waar
uit de versterking van het
geheel is af te leiden. In
dien tussen de rooster en
de kathode een wissel
spanning met amplitude
r+Hs.
Eg, werkzaam gedacht
Fig. 101.
wordt, kunnen we de
triode met zijn inwendige
en uitwendige weerstand, zoals op blz. 110 is beschreven, opvatten als een
generator met een Emk - g ■ Eg,, waarmede de inwendige en uitwendige
weerstand in serie zijn geschakeld.
Gaan we in het volgende uit van de veronderstelling, dat de capaciteit van
de triode, gevormd door de rooster en de kathode, zeer klein is, zodat deze
capaciteit de versterking niet beïnvloedt, en noemen we de uitwendige anodeimpedantie Za, dan kunnen we de amplitude van de anodestroom berekenen uit:

ra

w

■■

g • Eg,

Ia

Ri+Za

(185)

De wisselspanning welke over Za komt te staan, is te bepalen uit:

£a = ïa ' Za - g ■ Eg ■ - Za-. . - .
(186)
g‘ Ri + Za
De stroom door de tak, gevormd door C., en Rl, kan worden berekend uit:

7
/L
—

(187)
1

in welke uitdrukking Zl = -Rl + ”
~ —
—
ƒ<,) C2 ’
De spanning over de lekweerstand Rl, die tevens de roosterwisselspanning
g, is, kan worden berekend uit:

Za
Ry
(188)
R 'i r Za Zl
De verhouding van de roosterwisselspanning Eg„ tot de aangelegde roosterEg, =Il-Rl =g-Eg, ■
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wisselspanning Egt, het versterkingscijfer genaamd, is dus bepaald door:

= g .-

Vt =

*a_ .
E1+Za ZL

Sg,

(
(189)

Uit deze laatste uitdrukking is dus de optredende versterking voor alle
voorkomende frequenties in het l.f.-gebied te berekenen.
Daar de uitwerking van uitdrukking (189) zeer veel tijd vraagt en met
betrekking tot de juiste keuze van weerstanden en capaciteiten zeer moeilijk
te overzien is, is het wel van belang een eenvoudiger, zij het dan ook benade
rende methode aan te geven voor het bepalen van de versterking. Hiertoe
splitsen we dan het vraagstuk betreffende de versterking in twee delen, nl.
de versterking van hoge tonen en de versterking welke bij lage tonen optreedt.
SxEq1

SxEq,

C2

C,

Ci

Ri

Rk

Rk

Ri

Ri

Rl

Fig. 103.

Fig. 102.

Versterking van de hoge tonen.
Door uitdrukking (186) kan de wisselspanning over Za bepaald worden.
Wordt nu in deze uitdrukking g vervangen door 5 • Ei, dan gaat deze vorm
over in:

5 -E.

(190)

gl

Uit deze uitdrukking volgt, dat de spanning E. ook te berekenen valt uit
de parallelschakeling van Ei en Za, indien aan deze parallelschakeling een
constante stroom S • Egl wordt toegevoerd. Op grond van deze overweging
kan fig. 101 vervangen worden door fig. 102.
Voor de versterking van hoge tonen kan de waarde van C., zodanig gekozen
zijn, dat zijn reactantie klein is t.o.v. f?L, zodat deze reactantie bij de verdere
berekeningen kan worden verwaarloosd.
Parallel aan de capaciteit C1 hebben we nu dus drie weerstanden.
Het schema van fig. 102 kunnen we nu vervangen door het schema van
fig. 103. De vervangingsweerstand van de laatstgenoemde drie weerstanden
noemen we in het volgende EtDaar de impedantie van de in fig. 103 weergegeven parallelschakeling van
C; en Et bepaald is door:
_Rt

Zt

I +^c\W'

kunnen we de roosterwisselspanning Eg., berekenen uit:
*t

S -E.
g‘V
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(191)

r

Volgens de voorgaande uitdrukking zal Eg-, de hoogste waarde Eg2' bereiken,
indien de noemer van deze breuk gelijk gesteld kan worden aan I.

EgJ - S ■ Egl ■ Rt

Dan geldt:

............................................. (192)

Vergelijken we de uitdrukkingen (191) en (192) met elkander, dan blijkt,
dat de roosterspanning Eg2 voor hoge toonfrequenties in verhouding tot de
theoretische maximum-rcosterspanning Eg.,' is bepaald door:

Rt
\ ’l

'.'C

R.

_

1

_____

(i93)

’ Vi+^C^Rt1

Rt

£g2'

Naarmate <o een kleinere waarde verkrijgt gaat deze uitdrukking de waarde
1 meer en meer benaderen, hetgeen dus tevens zeggen wil, dat voor de laagste
frequenties in het gebied van de hoge tonen de versterking de gunstigste
waarde zal verkrijgen.
Een overzicht van het voorgaande leert ons dus, dat de versterking zal
afnemen met toenemende frequentie. Ter verduidelijking van een en ander
geven we hier nog het volgende voorbeeld.
Voorbeeld. Gegeven: Rt
0,08 Mij, C, = 400 pF en ƒ = 1000.
Gevraagd: ie. Bereken de spanning Eg., tot de gunstigste spanning Eg.,'.
2e. Bereken hetzelfde indien ƒ = 5000 p/sec.
Volgens (193) vinden we:

E^.

I

Ég.,'

v'i + V C/ 7?t2
1
_

1
---------- XX -

■V1 -i- 0,04

11,02

—

—

1

-----

—

\ 1 + 4 • 10 • ioG • 16 • 10 20 • 64 • 108

«s 0,98.

Voor een frequentie van1 5000 vinden we de volgende vorm:

Egz

Eg.'

1

___

V I + 4 • 10 • 25 • IO6 • 16 • IQ-20 • 64 • IO8

1
v' 2

0,7.

Uit deze laatste berekening blijkt dus, dat bij de gegeven waarden van Rt
en C, voor een frequentie van 5000 ca. 70 % van de gunstigste roosterspanning
Tevens blijkt, dat de te bereiken versterking onmiddellijk
is te verkrijgen. ~
afhankelijk is van de gebezigde waarden van de weerstanden en de capaciteit.
De gunstigste waarden voor Rk,
~ R
' e en C\ kunnen we op de volgende wijze
bepalen.
Het is, zoals we gezien hebben, de bedoeling, dat de wisselspanning welke
over de uitwendige impedantie komt te staan, zo groot mogelijk is. Deze
spanning zal des te groter zijn naarmate de uitwendige impedantie groot is
t.o.v. de inwendige weerstand van de buis. In fig. 104 is eèn grafische voor
stelling gegeven van het verband, dat er bestaat tussen de versterking en de
grootte van Rk, uitgedrukt in veelvouden van de inwendige weerstand R[.
Zoals uit deze figuur blijkt, wordt een versterking van ca. 85 % bereikt
indien Rk ca. 4 è 5 • 7?; wordt genomen. Vergroting van 7?k heeft slechts
een zeer geringe stijging van de versterking ten gevolge. Daar bij verhoging
van de waarde van Rk de spanningsval van de voedingsspanning over deze
weerstand eveneens toeneemt, weegt het voordeel van de iets grotere ver
sterking niet op tegen het nadeel, dat, om een gewenste anodespanning te
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verkrijgen, de spanning van de krachtbron een zeer hoge waarde moet hebben.
Om deze reden wordt f?k dan ook practisch niet groter dan 3 tot 5 • Ri genomen.
Zoals uit fig. 103 duidelijk blijkt, staat de lekweerstand f?L parallel aan
geschakeld. Stel nu het geval, dat we, om de gunstigste versterking te
verkrijgen, Rk gelijk aan 5 • Ri hebben genomen, dan mag door de werlking
’
van de parallel aan deze weerstand geschakelde lekweerstand de totale uitwendige impedantie niet veel onder de waarde 5 • Ri dalen. Willen we nu
inderdaad met de bijschakeling van f?L toch de uitwendige weerstand niet
sterk onder de genoemde waarde doen komen, dan moet deze weerstand 7?l
een zeer grote waarde hebben.
Practisch bereiken we echter reeds een goed resultaat door ??l ongeveer
gelijk aan 10 • Ri te maken.
EOi
Hebben we dus volgens de voorgaan
Egz
de beschouwingen de waarden van Rk
0,9
en
vastgesteld, dan is het verder
0,8
eenvoudig ook de capaciteit van C, te
0,7
bepalen. Hiertoe stellen we vast, dat bij
0,6
de hoogste te versterken frequentie de
0,5
roosterspanning Eg2 niet minder mag
0,4
0,3
zijn dan een bepaald percentage p van
0,2
de maximaal te bereiken roosterspan
1
0,1
ning Eg2'. We kunnen derhalve vast
12 1Ö 987654^21 0
stellen, dat:
Rl 14
I

Vi +o! C/2Rt2

100

Fig. 104.

(i94)

Hieruit is de waarde van Cj op te lossen; deze is bepaald door:
C' ’<ü7?t ’ I

roo2
“F

I

(195)

Voor lagere frequenties zal de versterking dan natuurlijk weer gunstiger
uitvallen.
Uit (195) volgt dus, dat het van belang is, de waarde van C, niet groter
te kiezen dan strikt noodzakelijk is. Een grote waarde van C, gaat ten koste
van de hoge tonen.
Een goede practische waarde is 250 pF.
Versterking van de lage tonen.

Naarmate de frequentie afneemt, zal de invloed van Cx kleiner worden.
De reactantie van deze capaciteit zal dan groot worden t.o.v. de daaraan parallel
geschakelde weerstanden Rk en f?L. Bij lagere frequenties zal echter de invloed
van de in fig. 101 voorkomende capaciteit C2 niet meer te verwaarlozen klein
zijn. Indien we nu de invloed van Cj voor de versterking van de lage tonen
verwaarlozen en die van C2 in rekening brengen, dan komen we tot de
schakeling van fig. 105.
Noemen we nu de vervangingsweerstand van de parallel geschakelde
weerstanden Ri en Rk in het volgende -Rtj, dan kunnen we de waarde van
Eg2 op de volgende wijze vaststellen.
De gunstigste waarde van de roosterwisselspanning treedt op voor die
frequentie, waarbij C2 nog juist geen invloed heeft. De waarde van deze
roosterwisselspanning kunnen we voorstellen door:
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i

Eg,' == S • Eg • Rtl-- -g' Eq+EL

■ (196

Voor het vaststellen van de waarde van Eg.2, voor die frequenties waarbij
de invloed van C2 wel in rekening gebracht moet worden, gaan we als volgt
te werk. De spanning, welke over de in fig. 105 gegeven schakeling staat, is
te bepalen uit:
Eq • v7?L*+ ilafiCJ
Ea
5 • Eg, •
• • • • (197)
V(Etl + El)2.+ l/w’Cg»
De stroom door de serieschakeling van C2 en El kunnen we berekenen uit:
SxEqi

—T------ 1----- -i-2

Ea

/L

(198)

F» ró
EL2 +

CRk

CRi

PRl

Hieruit volgt, dat Eg, berekend kan worden uit:
£g>

—=h_ ■ EL

/L ' EL =

I Re + //C4

Fig. 105.

of :

E„52

of:

£g2

(199)

El

E -Eg|

|

Etl - El
Eq + El

E-Eg|

? ]/sl- + Cö2 1C2'2

(Eq 4 El)- +

i

1/I +

. . .

1 /

(200)

I

(Eq+EL)2C2>

de verhouding van de uitdrukking (200) tot die van (196) volgt dus de
verhouding van de roosterwisselspanning bij willekeurige frequenties tot de
gunstigst mogelijke roosterwisselspanning. Dus:
Uit

Eg2
Eg/

1

1 +

(201)
1

“2 (Eq + El)2 C22

Het volgende voorbeeld zal een en ander verduidelijken.

Voorbeeld. Gegeven: Eq — 0,1 MO; C2 = 5000 pF; El = 0,9 MO.
Bereken de spanningsverhouding Eg2/Eg2' bij ƒ ----- 50 p/sec en ƒ = 400 p/sec.

Oplossing.

Voor ƒ = 50 p/sec vinden we volgens (201):

Eg2

~iV~

1

1

!/■-

105 { (0,1 + 0,9) • 106 }2 • 25 •

IO“1S

0,83.
10

V 1,4

25
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Voor ƒ = 400 per./sec. vinden we:
Eg2
ES2'

I

1

64 • I05{ (0,1 + 0,9) • io° }2 • 25 • 10 18

=

—-

I

— =«0,997.

]/l+ïfe
Uit de laatst gevonden uitdrukking (201) kunnen we weer bepalen, wat de
waarde van C2 bij vastgestelde waarden van Ri, R^ en /?L moet zijn, om
bij een bepaalde lage frequentie nog een percentage p van de gunstigste
roosterspanning te kunnen verkrijgen.
Hiertoe kunnen we vaststellen, dat:

Eg2
Eg2

I

I 1

P
I

</(/?,. ■ -Wc?

. (202)

100

Uit deze voorwaarde kan de grootte van1 C2 worden bepaald. Deze is dan:
C2

_____P
0 (f?t( 4- RO V1002— p2

(203)

Een overzicht van het behandelde leert ons dus, dat bij weerstandskoppeling,
in het gunstigste geval, slechts een versterking verkregen kan worden, welke
bij benadering gelijk is aan de versterkingsfactor g van de gebezigde buis.
Om dus een hoge versterking te bereiken, moeten buizen met een grote
versterkingsfactor worden toegepast.
Verliezen ten gevolge van de automatische
negatieve roosterspanning.
J---------1
In het voorgaande hebben we steeds verondersteld,
dat de buis de voor de instelling vereiste negatieve
roosterspanning verkreeg, door een afzonderlijke
spanningsbron tussen de rooster en de kathode aan
te brengen.
Practisch wordt echter steeds gebruik gemaakt van
r’Rc
de zg. automatische negatieve roosterspanning. Deze
spanning wordt dan verkregen door in serie met de
kathode een weerstand op te nemen. Het zal duidelijk
zijn, dat de anodestroom door deze weerstand vloeit.
De onderkant van deze weerstand is met aarde
Fig. 106.
verbonden.
De anodestroom vloeit nu vanaf de anode naar
de kathode en door de kathodeweerstand naar de min van de anodespanningsbron terug. Het zal duidelijk zijn, dat de bovenzijde van de weerstand Rc
in fig. 106 positief is t.o.v. de onderzijde daarvan.
Over deze weerstand valt een spanning, welke bepaald is door Ia ■ RcWordt nu de rooster van de buis ook aan aarde gelegd, dan heeft deze een
negatieve potentiaal t.o.v. de kathode. Natuurlijk kan men ook zeggen, dat
de kathode een positieve potentiaal heeft t.o.v. de rooster.
Uit een beschouwing van fig. 106 blijkt, dat voor het geval de weerstand

r
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Z?c niet aanwezig is, de amplitude van de anodestroomverandering bepaald
is door:

Za = Sd • -Eg, ................................................. (204)
Stel nu het geval, dat door de invloed van de roosterwisselspanning de
rooster op een bepaald moment minder negatief wordt dan door de spannings
val over 7?c bepaald is, dan zal de anodestroom toenemen, hetgeen weer ten
gevolge heeft, dat de spanningsval over Z?c toeneemt. Wordt de rooster echter
ten gevolge van de roosterwisselspanning sterker negatief, dan vindt juist het
omgekeerde plaats, en zal de spanningsval over Z?c afnemen, waardoor ook
de negatieve roosterspanning afneemt.
Uit dit overzicht blijkt dus, dat de automatische negatieve roosterspanning,
welke ten gevolge van de spanningsval over Z?c ontstaat, altijd tegengesteld
gericht is aan de roosterwisselspanning. Hierdoor wordt de invloed van deze
roosterwisselspanning a.h.w. verkleind.
Bij het berekenen van de amplitude van de optredende anodestroom mogen
we dus niet rekenen met een roosterwisselspanning EgI
ei, doch met een waarde:

Egr =Egl —Za- Z?c

........................................ (205)

We kunnen de anodestroom dus aangeven met:

Za

of

Za

Sd (£gl

Hieruit volgt, dat:

ZaZ?c)

Za

(206)

5d-£gr

Sd • z3 • z?e

Sd--Egl-

5d_
1 + Sd • Rc

p
gi
1

(207)

(208)

Uit deze uitdrukking valt af te leiden, dat de dynamische steilheid ten gevolge
van de ingeschakelde weerstand, ter verkrijging van de automatische negatieve
roosterspanning, is afgenomen met een bedrag:
—
p • Sd.
I — ód • Xc

<

Zoals we in een der volgende hoofdstukken nog
zullen zien, maken we van deze invloed later nog
een nuttig gebruik (tegenkoppeling).
In de voorgaande uitdrukking komt de frequentie
niet voor, hetgeen betekent, dat door de inschakeling
van de weerstand Rc de versterking voor alle fre-.
quenties met een gelijk bedrag is achteruitgegaan.
Óm dit verlies aan versterking te ontgaan, wordt over
de weerstand een condensator C3 geschakeld.
Een en ander is in fig. 107 weergegeven.
Fig. 107.
De capaciteit van de te bezigen condensator kunnen
we op de volgende wijze bepalen.
Zoals we weten, mag de verandering van de plaatstroom geen invloed
hebben op de mlegatieve roosterspanning, welke laatste verkregen wordt door
de spanningsval over de kathodeweerstand.
Wil de spanningsval over de kathodeweerstand zelfs bij de laagste frequentie
van de roosterwisselspanning constant blijven, dan moet de trillingstijd van
de laagste te versterken frequentie klein zijn t.o.v. de tijdsconstante van de
parallelschakeling van Rc en C3. We kunnen dit het beste aan de hand van
een voorbeeld verduidelijken.

JcT

T
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De negatieve roosterspanning van <de
‘ buis wordt verkregen door de spanningsval over de kathodeweerstand. De gewenste roostervoorspanning — Vg
is altijd bekend. De waarde van de kathodeweerstand kan worden bepaald uit:
c

Indien dus de vereiste negatieve roosterspanning 10 V bedraagt en de
stroom bij deze instelling 10 mA, dan zal het duidelijk zijn, dat de waarde
van de kathodeweerstand 1000 Q bedraagt.
Is de laagste frequentie van de te versterken spanning 50 p sec, dan1 is de
tijdsduur van 1 periode '/50 sec. We weten dat de tijdsconstante van <de
’ parallelschakeling van Rc en C3 bepaald is door: t
C3 ■ Rc. Nu moet t groot zijn
t.o.v. ’/jq sec. Stellen we nu de tijdsconstante van het filter op 4/100 sec, dan
vinden we voor C2:

c3-

t

4/.00

~R

1000

4

-F

100 000

Rl

40 (7. F.

lRk

i

Rl

+H.S.

Fig. 108.

Uit het voorgaande blijkt dus, dat naarmate de condensator C3 een grotere
waarde heeft, de anodestroomveranderingen een kleinere invloed op de rooster
spanning zullen ’ uitoefenen.
De bijschakeling van deze condensator heeft ten gevolge, dat door de
kathodeweerstand practisch steeds de gemiddelde waarde van de anodestroom
vloeit, waardoor de automatische negatieve roosterspanning constant is.
Voor de hoogste frequenties van het te versterken frequentiegebied zal de
reactantie van C3 in ieder geval klein zijn t.o.v. Rc, zodat practisch de
maximale versterking kan optreden.
Voor de laagste te versterken frequenties kan de reactantie van C3 niet
verwaarloosbaar zijn, waardoor deze lage frequenties in de hiervóór aan
gegeven verhouding minder versterkt zullen worden.
Voor het algemeen overzicht geven we in fig. 108 nog het schema van een
weerstandskoppeling met voorafgaande diodedetector.

Vraagstukken.
1. De plaatketen van een versterkerbuis wordt gevormd door <een weerstand,
De negatieve roosterspanning is constant, evenals de spanning 'van de anodekrachtbron, waarvan de inwendige weerstand verwaarloosd mag; worden. Men
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legt een wisselspanning van constante grootte aan tussen rooster en kathode
van de buis.
ie. Onder welke omstandigheden is het vermogen, dat de buis aan de
weerstand afgeeft, zo groot mogelijk?
2e. Wat is de voorwaarde voor een zo groot mogelijke wisselspanning
aan de klemmen van de weerstand?
3e. Hoe groot is in beide gevallen het rendement?
Beredeneer de gegeven antwoorden.
2. Een l.f.-weerstandsversterker bevat een buis met een versterkingsfactor
100 en een steilheid van 1 mA/V. Tussen anode en plus hoogspanning is
een inductievrije weerstand van 0,5 MU geplaatst; tussen plus hoogspanning
en kathode bevindt zich een zeer grote capaciteit. Parallel aan de weerstand
van 0,5 MQ is een parasitaire capaciteit aanwezig ter grootte van 40 pF.
Hoeveel is de versterking ten gevolge van deze schadelijke capaciteit afge
nomen bij een frequentie 20000 p/sec?

Examen radiotechnicus N.R.G. April 1937.
In fig. 109 (een gedeelte van een weerstandsversterker) is eerst de
||QOUF
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Fig. 110.

condensator C van 4
c uF
" niet aangebracht. Op de rooster van de buis staat
een wisselspanning
„ van iV
” effectief
" - r en van een cirkelfrequentie
1
: ca = 500 rad./sec.
De buis heeft een versterkingsfactor g = 20 en een steilheid 5 = 2 mA/V.
De plaatspanningsbatterij heeft een inwendige weerstand van 100 Cl.

Gevraagd:

de wisselspanning tussen a
de wisselspanning tussen a
Daarna wordt condensator C =
dat de stroom door tak abc te
condensatortak.
ie.
2e.

en d;
en b.
4 p.F aangebracht en wordt aangenomen,
verwaarlozen is t.o.v. de stroom
--------- in
'
J
de

Gevraagd:

3e. de wisselspanning tussen a en d;
4e. de wisselspanning tussen a en c;
5e. aannemende, dat de aldus bepaalde wisselspanning tussen a en c
met de werkelijk aanwezige overeenkomt, de wisselspanning tussen1 a en b.
6e. ~
. de
. wisselstroom
. .
.
. abc
. verwaarloosd
.
. mag worden
Toon aan, dat
door
tak
t.o.v. die door de condensatortak.
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1938.
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4. Een l.f.-versterkertrap is ingericht volgens bovenstaand schema (fig. 110).
De buis heeft een steilheid S
2 mA V en een versterkingsfactor 100.
De waarden van de weerstanden zijn 0,4 en 0,5 MO.
De condensator is 0,01 p.F, de smoorspoel 200 H.
Gevraagd wordt de versterking van de schakeling voor een frequentie
co = 1000 rad. 'sec.

Examen radiotechnicus N.R.G. Maart 1939.

5. Waardoor wordt bij een weerstandskoppeling de grootte van de weer
standen van de anodeketen, van de koppelcondensator en van de roosterlekweerstand bepaald?
Beantwoord uitvoerig de bovenstaande vraag voor het geval van een l.f.versterker.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. April 1939.
Smoorspoelkoppeling.

Het schema van deze versterkerschakeling is in fig. m weergegeven. Zoals
uit de figuur blijkt, is in de anodeketen in plaats van de weerstand R|: van

Ri

4
Fig.

in.

de vorige schakeling thans een smoorspoel opgenomen. Het voordeel van deze
schakeling t.o.v. de weerstandskoppeling is wel, dat de gelijkstroomweerstand van
de spoel gering is, waardoor er een kleinere spanningsval zal optreden, om welke
reden met geringere spanningen van de anodekrachtbron kan worden volstaan.
Voor de wisselstroomcomponent van de anodestroom zal de smoorspoel
een hoge reactantie hebben. Het nadeel van deze wijze van versterken is wel,
dat de versterking afhankelijk van de frequentie is. Bij toenemende frequentie
toch, zal de reactantie van de spoel toenemen, hetgeen ten gevolge heeft, dat
de hogere tonen beter versterkt zullen worden dan de lagere.
De berekeningen betreffende de te bereiken versterking kunnen op soort
gelijke wijze plaats vinden als dit in het voorgaande bij de weerstandskoppeling is toegepast, indien in plaats van 1met 7?k rekening wordt gehouden met
de reactantie van de smoorspoel jc-iLk.
Bij het bepalen van de versterking kan in het algemeen de ohmweerstand
van de spoel bij de reactantie worden verwaarloosd.
Daar de wikkelingen van de spoel tezamen een capaciteit vormen welke we
als parallel over de spoel geschakeld werkzaam kunnen denken, ontstaat de
mogelijkheid, dat de smoorspoelkoppeling voor een bepaalde frequentie parallelresonantie vertoont. Het zal duidelijk zijn, dat voor die bepaalde frequentie
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I!

de versterking veel groter zal uitvallen dan voor de andere frequenties. Het
is dus van belang, dat deze mogelijkheid van resonantie zodanig wordt vastgelegd, dat deze buiten het gebied van de te versterken frequenties komt
te liggen.
In verband met de gegeven afleidingen voor de weerstandskoppeling, laten
we het aan den lezer over om de verschillende uitdrukkingen, de versterking
betreffende, zelf af te leiden.

Vraagstukken.
i. In de plaatkring van een versterkerbuis zijn een smoorspoel van 30 henry
en een weerstand van 40 000 12 parallel geschakeld.
Op de rooster van de buis wordt een wisselspanning van 1 V gezet; cirkelfrequentie 1000 rad./sec.
Gevraagd: Hoe groot is de spanning aan de smoorspoel (steilheid 1 mA V,
versterkingsfactor 10, weerstand smoorspoel te verwaarlozen).
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Juli 1932.
2. Een triode met een inwendige weerstand van 12 000 12 heeft een
smoorspoel met te verwaarlozen weerstand in de plaatkring.
Hoe groot is de zelfinductie van deze smoorspoel indien de versterking bij
50 p 'sec de helft is van die bij 1000 p sec.
Examen radiotechnicus N.R.G. September 1938

n
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Transformatorkoppeling.

(

In fig. 112 is het schema gegeven van de zg. transformatorkoppeling.
De uitdrukking, welke we op blz. 37 hebben afgeleid voor twee indirectinductief gekoppelde ketens, kunnen we ook in toepassing brengen bij de
transformatorkoppeling.
Het zal geen nadere toelichting behoeven, dat we hier practisch met een
zelfde schakeling te doen hebben, waarom het den lezer ook niet moeilijk zal
vallen, uit fig. 112 vast te stellen dat:
S ’ -Eg,

ƒ,(ƒ?,-ƒ <0 Z.J — ; coM

.

(209)

in welke uitdrukking
aangeeft de inwendige weerstand van de voorgaande
van de transforbuis plus de ohmweerstand van <de
’ ,primaire wikkeling
’’ '
mator.
Volgens (39) is

/2

—ju>M Ix
/?., + j (<0 L.2 — 1,'co C.)

(210)
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in welke laatste uitdrukking C2 in <dit
“ geval de capaciteit voorstelt, welke
gevormd wordt door de rooster met de kathode
': van de volgende buis plus
de eigencapaciteit van de secundaire wikkeling.
Bij het hier volgende gaan we uit van de veronderstelling, dat de rooster
van de versterkerbuis een zodanige negatieve roosterspanning verkrijgt, dat
ook bij de positieve amplitude van de roosterwisselspanning de rooster nimmer
positief wordt t.o.v. de kathode.
We kunnen de spanning, welke tussen de rooster en de kathode van de
volgende buis optreedt, aangeven met Eg., en berekenen uit:

*g2

r

(au)
CO v-/ o

Wordt in deze uitdrukking de waarde van L, volgens (210) gesubstitueerd,
dan vinden we na uitwerking:

Èg2 -

C2 E2 + j C2 (<o L, — i/co Cs)

(212)

Uit (209) kunnen we de waarde van £gl oplossen, welke bepaald is door:

I1 U? 1

1L+7 M
g

en indien we in deze vorm de waarde van

A t/?1+ywz.1 +
E.Si

-

(213)

volgens (210) substitueren:

________ co-M2
J?2 “F j (Cü -^2 — 1 <0 C2)l

s

(214)

Zoals we in het voorgaande hebben gezien, is het versterkingscijfer bepaald
door Eg2!Egx, zodat we dus vinden

•Egi

_________ --M/,
C., R2 + j C, (o> L„ — x/co Cs)
8 ' T IP ' ■ r , '
|
71 T'
1
R2+j(c>L.,- -l/coC2j|

(215)

Na vereenvoudiging vinden we, indien tevens voor M de waarde k \/ Lj L.,
wordt gesubstitueerd:

Ês,

Eg1

m-LaL2C,

g ' k \
+ Z-! + u-k^L^ L.,C2

L2
j<j>L2R,C,- -jR^v t- ji>iLiR.,C,
(216)

Zoals we reeds in deel I, blz. 132 hebben gezien, is de verhouding van
de secundaire wikkelingen tot de primaire wikkelingen van de transformator
bekend als de transformatieverhouding T. Volgens (65) deel I is de zelfinductie
van een spoel recht evenredig met het kwadraat van het aantal windingen.
In verband hiermede kunnen we dus schrijven:

7=

F

(217)
«i

Voeren we dit in uitdrukking (216) in en delen we teller en noemer van

I

z38

i

deze vorm door
dan vinden we, als tevens voor
wordt gesubstitueerd:

£g2

i/L2C2

de waarde o>o 22

_____________________ -g-k-T__________
RjR2 C2
1
---- 7--------+
1- 1

z-l---------------C00

<o2 .
,
. Bi 1 co2
\
7, ((1i—**)
----- — 1
+ j <0 C2R2
*2) '+COZ,,
j] —\ rco~
2o 2
I

. . (2l8)

Uit deze uitdrukking is dus de versterking te bepalen, welke voor alle ver
schillende frequenties optreedt.
Evenals bij de weerstandskoppehng, moet bij de transformatorkoppeling een
frequentiegebied liggende tussen ca. 30 en 10 000 p sec zoveel mogelijk gelijk
matig versterkt worden.
Voor een gemakkelijker overzicht van het geheel is het van belang, voor
drie verschillende delen van bovengenoemd frequentiegebied enige benade
ringen in te voeren en daaruit de versterking voor die frequentiegebieden vast
te leggen.
Ten gevolge van de in transformatoren gebezigde ijzeren kern is de koppeling
tussen de beide wikkelingen zeer vast, waardoor k in de teller van (218)
R, R2 C2
op 1 gesteld kan worden. De in de noemer voorkomende factor
is practisch voor elk geval te verwaarlozen, in verband met de zeer kleine
waarde van C2.
Verder wordt in het volgende de in uitdrukking (218) voorkomende
waarde (1 — k') aangeduid als de spreidingsco'éfficiënt a (sigma).
Hiermede gaat de uitdrukking (218) over in:

£g2
£gj

co2
I —«o»2

‘ G

/ o?
R,

i co Lr

(219)

1 j + j w C, R.,

Versterking van de gemiddelde tonen.
De uitdrukking (219) neemt een eenvoudige gedaante aan voor het geval,
dat de opgedrukte frequentie overeenkomt met de eigen frequentie van de
secundaire kring co0 . Deze frequentie kan zodanig bepaald worden, dat
een, voor het te versterken frequentiegebied, meetkundig gemiddelde waarde
verkregen wordt.
Voor dit geval verkrijgt uitdrukking (219) de volgende gedaante, daar
gelijk
voor deze frequentie het imaginaire deel van cde
’ uitdrukking
' ’ ' ’ „ .practisch Z~'
aan nul gesteld kan worden.

V
Vgem

g ■ T
co2

Egl
1

I ----- G

COO 22 a

Aangezien de waarde van a ten gevolge van de vaste koppeling slechts zeer
gering is, zal het duidelijk zijn, dat voor het frequentiegebied dat in de
omgeving van deze eigen frequentie is gelegen, de versterking practisch
bepaald is door:
!ƒ

gem

-

£gO
£gj

0 . ƒ
S

(220)
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Versterking van de lage tonen.
Voor het geval dat co klein is t.o.v. co0„, kan het gedeelte van de noemer

worden verwaarloosd t.o.v. 1. Het zal ook

van de uitdrukking (219)----- ■ a
<“o2 "

duidelijk zijn, dat in de vorm tussen haakjes, welke in1 de noemer van
dezelfde vorm voorkomt, de waarde van co2/co0o2 t.o.v. -— 1 kan worden
verwaarloosd, terwijl ten gevolge van de kleine waarde van C2, bij lage
frequenties de factor / co C2 R. ook geen rol speelt,
Op deze wijze vinden we voor de versterking van de lage frequenties col
de volgende vorm:
Vi

-g-T

(221)

. R,2
J^L,

Sgi

1

>

De absolute waarde van de voor deze frequenties optredende versterking is
dus te bepalen uit:

Vi

E^

g ■ T

Rgi

t

(222)
R'

M2

•!

Stellen we nu vast, dat de versterking van de laagste te versterken frequentie
versterking g • T, welke bij de
niet minder mag zijn dan ca. 70 % van de
<
gemiddelde frequentie optreedt, dan kunnen1 we op eenvoudige wijze de waarde
van de vereiste primaire zelfinductie L1 bepalen.
Voor dit veronderstelde geval is de versterking toch te berekenen uit:

g-T
21 gl

0-7

+

g • T.

V- + cop Lp

Dit geval zal dus optreden indien:
L,
“1 Li

't

Uit deze voorwaarde is de vereiste primaire zelfinductie eenvoudig op
te lossen.
L1 = ^
(223)
“1
Conclusie. Uit uitdrukking (223) blijkt, dat naarmate
■ waarde heeft, de lage tonen beter versterkt worden.

een grotere

Versterking van de hoge tonen.

i:

Voor de versterking van de hoge frequenties geldt de uitdrukking (219).
Werken we deze uit dan wordt gevonden:

-g-T
“0/
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o- +j

j CO Z.J + /co C2f?2

1

Ten gevolge van de hoge waarde van <0 kan in deze uitdrukking de term

worden verwaarloosd, waardoor we dus voor de versterking van de
mL1
hoge frequenties de volgende uitdrukking kunnen vinden:

________ -g • T_____________

Uh
I -

■h2oL2C2 ■ j(.>hC.1T^R1 + ^

(224)

Zoals we reeds in het voorgaande hebben gezien, zal de versterking, welke
optreedt, gelijk zijn aan g ■ T, indien een frequentie werkzaam is, welke in
de nabijheid van <oo„ is gelegen. Indien de werkzame frequentie echter veel
groter dan deze waarde wordt, zal de absolute waarde van de noemer van
(224) een breuk zijn, waaruit volgt, dat de versterking dan boven de waarde
g ■ T

De waarde van deze breuk bereikt voor een bepaalde frequentie haar minimum,
dus de optredende versterking dan haar maximum. Bij nog hoger wordende
frequenties zal de waarde van de breuk groter worden, en dus de versterking
afnemen.
Uit de uitdrukking (224) is gemakkehjk te zien, dat de -versterking voor
een bepaalde hoge frequentie gelijk is aan die, welke optreedt bij de gemid
delde frequenties, nl. g ■ T, indien voldaan wordt aan de voorwaarden:
1 — coft2 c L2 C2 = o

ie.
2e.

en

1.

+

Het is, zoals we later nog zullen zien, wel van belang, dat de hogere
frequenties van een te versterken gebied bevoordeeld worden t.o.v. de andere
frequenties. Om deze reden kunnen we de transformator zodanig uitvoeren,
dat het versterkingsmaximum gelegen is in de omgeving van de hoogste te
versterken frequentie.
We kunnen de zaak nu zo bepalen, dat bij de hoogste te versterken frequentie
de versterking weer gelijk is aan g ■ T, zodat dus voor die frequentie aan
de beide onder ie. en 2e. genoemde voorwaarden moet worden voldaan.
Uit de onder ie. genoemde voorwaarde is de frequentie, waarbij deze voor
waarde in vervulling gaat, te berekenen, welke frequentie de spreidingsresonantiefrequentie genoemd wordt.
/
1

cos

V ff /.o C2

1

y/ o

C.2 T-

(225)

Wordt nu bij het optreden van de spreidingsresonantiefrequentie tevens aan
de tweede voorwaarde voldaan, dan kan uit deze tweede voorwaarde de grootte
van de vereiste Rr worden bepaald. Deze is dan:
1
R.
(226)
R, usC.,T2
T2........................
of indien voor cos de waarde van (225) wordt gesubstitueerd:

p

1
°
1 ' |/ C.,T2

T2................

(227)

Conclusie. Uit uitdrukking (224) blijkt, dat naarmate de secundaire weer
stand R-> groter wordt, de spreidingspiek meer gedempt wordt.
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Het bepalen van het totale versterkte frequentiegebied.
Uit (223) volgt dat:
=- co] Lj.

Substitueren we nu deze waarde voor Rt in (227) en lossen we <01 op, dan
wordt gevonden:
“1

‘

C2Ll T2

LtT2 ...................................... (228)

Veronderstellen we nu, dat w zodanig gekozen is, dat deze de hoogste te
versterken frequentie aangeeft (225) en dat de uitdrukking (228) de laagste te
versterken frequentie aangeeft, dan kan uit het verschil van deze frequenties
het frequentiegebied bepaald worden, dat totaal versterkt wordt, binnen de
grenzen van versterking die we in het voorgaande vastgesteld hebben.
Dus:
1
1 — <7
I
g
. R2
(229)
V C2LlT2
LlT2
VaLiC, T2
VgL^cTt- L, T Conclusie. Uit deze uitdrukking komt naar voren, dat naarmate de spreidingscoëfficiënt een kleinere waarde heeft, het versterkte frequentiegebied
groter wordt, terwijl tevens blijkt, dat naarmate R., een grotere waarde heeft,
de zaak nog gunstiger uitvalt.
Om
~
een goed overzicht te verkrijgen van het hiervoor behandelde en het
practisch nut van de gevonden uitdrukkingen goed te overzien, geven we hier
een voorbeeld, waarbij het voorgaande in toepassing wordt gebracht.
Voorbeeld. Bij een versterkertrap met ttransformatorkoppeling
----- r------ — ------ ''
'heeft
c’ de
J -----voor
gaande buis een steilheid van 1 mA/V, terwijl nog gegeven is, dat de zelfinductie
van de primaire wikkeling van <de
’ transformator LA —■ 25 H.
Toegepast wordt een transformator waarvan T
~ = 3, terwijl de ohmweerstand van de primaire wikkeling 7?p = 1000 P,
ƒ.1; van de secundaire
O, die
wikkeling R2 -- 50 000 £1 is.
De capaciteit tussen rooster en kathode van de volgende buis C2 = 100 pF,
terwijl <7 = = 0,01.

<.>h —wi

Gevraagd te berekenen.
1. De zelfinductie van <de
’ secundaire wikkeling L„.
2. De resonantiefrequentie /0 , = /g< ';em, waarbij de optredende versterking
gelijk is aan g ■ T.
Hoe groot is de spreidingsresonantiefrequentie /s, welke waarde moet
Ri van■ de voorgaande buis hebben, om de versterking, welke bij spreidingsresonantie optreedt, gelijk te doen zijn aan g ■ Tl
4. Wat is de laagste frequentie, welke volgens de hiervoor behandelde
toelaatbare grens versterkt wordt?
5. Wat is het totale frequentiegebied, dat tussen de toelaatbare grenzen
van versterking wordt weergegeven?
6. Construeer de grafische voorstelling, welke het verband aangeeft tussen
de optredende versterking en het frequentiegebied, dat versterkt wordt.
Oplossing.
1.

De secundaire zelfinductie is te berekenen uit (217):
L2 = Dj • T2 = 225 H.
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2. De resonantiefrequentie /„
g ■ T, is te berekenen uit:

fo2

'i*, 7er-J.^fzing gelijk

r/w
1

fgem

2 - vzrd2

1060 p sec.

De spreidingsresonantiefrequentie is volgens (225) te berekenen uit:
1

fs

a/cL, c .

2

n"

io 600 p 'sec.

Indien bij het optreden van deze frequentie de versterking gelijk moet zijn
aan g ■ T, dan moet volgens (227):

1

^1

I C., T-

J’S

11 111 ohm.

Dit bedrag ronden we voor het practische gebruik af 00 II ccc £iAangezien /?i
Rt — Rp, is; de inwendige weerstand van de voorgaarde
»” ’
^’doenbuis groot 10 000 12, om aan de genoemde voorwaarde te kunnen
veld
Daar g
S ■ R{, volgt hieruit dat een buis met een versterkingsfactor 10
gebruikt wordt.

V

j
70
IOO
200
JOO
400
500
ÓOO
700
8OO
900
lOÓO

4-

440
630
1260
1890
2520
3150
3780
44io
5040
5670
6660

0,7
0,819
0.954
0,981
0,985
o,993
o,994
o,995
0,996
o,997
1,—

i
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000

12 ÓOO
l8 900
25 200
31 500
37 800
44 100
50 400
56 700
63 000
69 100
75 600

1,018
1,040
1,069
1,102
1.134
1,170
1,170
1,125
1,083
0,969
0,849

g ■
g ■
g ■
g ■
g '
g ■
g ■
g '
g '
g ■
g '

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Uit (223) volgt eenvoudig, dat:

/?,

--- 440

en

fl

70 per./sec.

hetgeen natuurlijk ook uit uitdrukking (228) is af te leiden.
5. Veronderstellen we, dat <os de hoogste te versterken frequentie is, dan
is het totaal versterkte frequentiegebied volgens (229) te bepalen uit:
fs—fi

10 600 ■—-70=

10530 per./sec.

6. Deze vraag splitsen we in twee gedeelten en berekenen eerst de verster
king in het gebied der lagere frequenties, dus liggende tussen 70 en 1060 p/sec.
Volgens (222) kunnen we de versterking, welke daarbij optreedt, bere
kenen uit:
■g ' T.

|/

1 «r-L.2

______ 1 voor het hierboven aangegeven
Indien we deze berekening uitvoeren
de in de
frequentiegebied, vinden we ó_
~. eerste • tabel hierboven verkregen
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resultaten. De optredende versterking in het gebied van <de hogere frequenties
kunnen we berekenen uit de absolute waarde van uitdrukking (224), welke: in
(230) is gegeven:

Vh

I

• g ■ T .. (230)

\-' (l — O'h" L> C,)2 + Zp C2- Tl
+ RJT-yBerekenen we nu het frequentiegebied voor de hogere frequenties als
liggende tussen 2000 en
V,
12 000 p/sec met gebruik
making van de voorgaande
1,2
uitdrukking, dan vinden
we de tweede tabel van
1,0
blz. 143.
Indien we de gevonden
0,8
waarden in een grafische
0,6
voorstelling uitzetten,
waarbij de frequentie op
0,4
een horizontale logarithmisch verdeelde as wordt
0,2
uitgezet en de optredende
versterking als verhou
0
70 00
500 1000
5000 10000
ding tot g • T wordt af
/
gezet op een verticale
Fig. 113.
as, dan vinden we de
figuur als in fig. 113 is
weergegeven.

1F 1F

Vraagstukken.

F

1. Om de h.f. tril
lingen uit een l.f.-versterker van een ontvanger te
li
houden, schakelt men tus
sen de secundaire wikke
ling van de transformator
Fig. 114.
in de detectorkring en de
rooster van de daarop
volgende versterkerbuis 2 weerstanden in serie elk van 100 000 Q.
Het punt tussen de beide weerstanden en de rooster van de volgende
buis worden beide door middel van een condensator van 319 pF met de
kathode verbonden.
Gevraagd: De verhouding tussen de spanning aan de secundaire klemmen
van de transformator en de spanning tussen rooster en kathode voor de
frequenties 500, 5000 en 500 000 p/sec.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1934.

L

I

2. Teneinde een bromtoon bij een l.f.-versterker te verminderen, schakelt
men tussen de roosteraansluiting van de l.f.-transformator en de rooster
van de buis twee condensatoren in serie elk van 1590 pF. Tussen rooster
en kathode zomede tussen het midden van beide condensatoren en kathode
schakelt men een weerstand van 0,1 MD. Een en ander is in fig. 114 weergegeven.
Gevraagd wordt de verhouding van V2/^i te berekenen bij 50, 500 en
5000 p/sec.
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937.
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VIII

DE TRIODE ALS EINDBUIS.
Niet=lineaire vervorming.
De eindbuis in een ontvanger heeft ten doel, de roosterspanningen, welke
door de l.f.-versterkerbuizen daaraan worden medegedeeld, in zodanige
stroomvariaties om te zetten, dat de in de anodeketen van deze buis opgenomen
luidspreker een zo groot mogelijk vermogen te verwerken krijgt, waarmede
de sterkte van het geluid in overeenstemming zal zijn. Er moet derhalve voor
worden zorg gedragen, dat de buis op de juiste wijze aan de uitwendige be
lasting is aangepast en dat het geheel over een groot frequentiegebied vervormingsvrij werkt.
De spanningsversterking welke in de eindbuis optreedt, kan in het algemeen
van ondergeschikt belang geacht worden, indien ten
Ia.
minste niet aan de voorwaarde moet worden voldaan,
dat met een minimum-aantal buizen moet worden
volstaan.
Zoals we in
i het voorgaande bij de constructie van
dynamische karakteristieken hebben gezien,, is een
dynamische karakteristiek niet ideaal.
-------- I
We willen thans nagaan, welke vervormingen kun
nen ontstaan door de niet-lineariteit van deze dyna
mische karakteristieken.
In fig. 115 hebben we een ideale dynamische
V9
karakteristiek van een triode gegeven.
Voor een dergelijke karakteristiek kunnen we de
volgende benaderende uitdrukking schrijven:
Fig. 115.
L = Lo' + Z>Eg.............................................. (231)
d~anodestroom
1
-ij een bepaalde roosterHierin stelt /a ' de waarde van de
voor bij
spanning, terwijl b een constante is, die afhankelijk is van de grootte van de
vaste roostervoorspanning. In dit geval kan b als de steilheid van de buis in
het instelpunt worden beschouwd.
Indien nu aan de rooster een wisselspanning Es sin pt wordt aangelegd,
dan kunnen we de momentele waarde van de anodestroom voorstellen door:

I

pF

ta = Ia0' 4- b Es sin pt

(232)

Daar b de steilheid in het instelpunt van de buis is en uitgedrukt is in mA/V,
is het product van b Eg als een stroomwaarde I3l voor te stellen.
Hiermede vinden we dus voor (232):
ia = L0' + Lj sin pt

(233)

Uit deze uitdrukking is dus op te maken, dat de plaatstroom in overeen
stemming met de roosterspanning bestaat uit een gelijkstroom met een sinus
vormige wisselstroomcomponent. Dit wil dus zeggen, dat er geen vervor
ming optreedt.
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De dynamische karakteristiek, zoals deze in fig.
fig- 116 is gegeven, en welke
meer overeenkomt met de werkelijkheid, laat ons zien, dat er geen lineair
verband bestaat tussen de roosterspanning en de anodestroom. Het zal
duidelijk zijn, dat een sinusvormige roosterwisselspanning geen sinusvormige
anodestroomverandering ten gevolge zal hebben.
De in f'~
~~----- karakteristiek kan ■benaderend analytisch door de
fig. 116 gegeven
volgende uitdrukking worden voorgesteld:

A - I^'+bEg + cEg- .................................... (234)
waarin b en c constanten zijn, afhankelijk van de
instelling van de buis en 7a„' de plaatstroom aan
geeft in het instelpunt.
Indien nu op de rooster een wisselspanning Eg
sin pt wordt aangelegd, dan kunnen we de momentele
waarde van de plaatstroom aangeven door:
la

!aa' + bEg sin pt + c Eg- sin2pt

(235)

daar volgens de goniometrie
sinJ pt

1 — cos 2 pt
2

Vg

, kunnen we (235) als volgt

— 9 Fig.

116.

ontwikkelen:
b Eg sin pt — '/.,c Eg-cos 2 p t ....

Ia0' + '!-cEg~

la

(236)

Uit deze uitdrukking blijkt, dat ten gevolge van de niet-lineariteit van de
karakteristiek, de gelijkstroomcomponent, bij het aanleggen van een wisselspanning met amplitude Eg is toegenomen met een bedrag 1'
2 c £g2Tevens blijkt uit (236), dat de anodestroom, behalve een wisselstroomcomponent met frequentie gelijk aan die van de roosterwisselspanning, ook nog een
component bevat, waarvan de frequentie het dubbele is van die van de rooster
wisselspanning. Deze laatste component wordt de 2e harmonische genoemd.
Door de invloed van de 2e harmonische ontstaat vervorming van het geluid.
Vooral bij versterkerbuizen, waarvan de roosterruimte geheel gebruikt wordt,
kan de aanwezigheid van vervorming afgeleid worden uit het feit, dat bij het
aansluiten van de roosterwisselspanning de anodestroom toeneemt.
In verband met het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat de uitdrukking (236)
geschreven kan worden als:
la

Za0'+ 'iiCEg- + I31 sin pt — Ia„ cos 2 pt

(237)

Hierin zijn de amplituden van de ie en 2e harmonische respectievelijk:

7a, = d £g
en

7a2 = >/2C £g2

(238)
........................................... (239)

De optredende vervorming is nu volgens de op blz. 95 gegeven definitie
te bepalen uit:

ia>
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y2c£g2 _ c
bEs
2b

g1

(240)

■

Aan de hand van 1het voorgaande kuóoer» -x/e de anódestroom dus :arnengesteld denken door de sinusrioïde i-rt fa, '.
<>X'ke
, 7Ün
weergegeven.
Zoals uit deze figuur blijkt, doet zich het geva.
-:sr
de roosterwisselspanningsamplitude aan beide zijden var.- hebuis gelijk is, de ene amplitude van de anodewisselstroorncornponem. vee. gro-

monische
Vg

Fig. iiS.

la
la

r

Ia max

X- - ;
la min.

j______ llz
Fig. 119.

ter uitvalt dan de andere. Een en ander blijkt duidelijk uit de constructie, waar
bij verondersteld is, dat de amplitude van de 2e harmonische ca. 20 % is van
die van de ie harmonische.
..
Aangezien de hiervoor,aangegeven constanten b en c niet steeds bekend zijn,
willen we een methode aangeven, waarop deze constanten uit de karakteristieken
zijn af te leiden.
.
Hiertoe is in fig. 118 een dynamische Za-Eg-karakteristiek en in fig. 119
een bundel statische Za-ya-karakteristieken gegeven.
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6e dynamische 7a-Vg-karakteristiek kunnen1 we nu projecteren naar de
bundel /a-Va-karakteristieken en op
<. deze wijze wordt dan de belastingkarakteristiek gevonden.
Noemen we nu de anodestroom, welke optreedt bij de positieve amplitude
(+ Eg) van de roosterwisselspanning, /a max> die bij de negatieve amplitude
(— Eg) 7a mjn en de anodestroom bij nul V roosterwisselspanning
, dan
kunnen we het volgende vaststellen:
/amax=/ao'+é£g + c£'g2 .................................. (241)
/ami„=^a0'—*£g + c£g2

en

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

(242)

Door aftrekking is uit de beide voorgaande uitdrukkingen eenvoudig te
•^ajnin

^amax

b

bepalen, dat:

(243)

2^g

terwijl door optelling is af te leiden, dat:

c

^amax
max

^amin — 2/a0'

•’

ÏÏËp

(244)

Deze laatste vorm kan worden geschreven als:
^amax
max

c—

(Za0 '

^0 )

^a,nin)

(245)

~ ’2£^“

Voeren we in de uitdrukkingen (238) en (239) de hiervoor gevonden waarden
van b en c in, dan vinden we voor de amplituden van ie en 2e harmonische
de volgende gedaanten:
^inin

^ainax

(246)

2

fa2 =

l^mix

^0 )

C^a' '

^3mln)

(247

4
In verband hiermede is de grootte van de distorsiefactor volgens (240)
bepaald door:
1;

■^atnin^

^max

d.

^amax

(248)

^-min

Daar de in voorgaande uitdrukking voorkomende stroomwaarden in fig. 119
zijn aangegeven, kunnen we de uitdrukking (248) omwerken in een vorm,
waarin de lijndelen van de in fig. 119 gebezigde belastingkarakteristiek voor
komen. We maken hierbij gebruik van een eigenschap uit de vlakke meetkunde
betreffende evenredigheid van lijnen.
Deze eigenschap zegt ons:
Wordt in een driehoek een lijn evenwijdig getrokken aan een zijde, dan zijn
de verhoudingen van de stukken, waarin de beide andere zijden worden
verdeeld, gelijk.
We kunnen dus schrijven:

(6max

of:
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^0 6^2

(60

(^max
(■^a0

*-6

I

£2
^mln)

i

Dit ingevoerd in uitdrukking (248) geeft:
1-^

1/
2

L\ L2 + L1 ~

1/

"

r + L‘

(249)

1+r

Zoals we dus zien, kan de vervorming ten gevolge van de aanwezigheid
van de 2e harmonische bepaald worden uit de verhouding van de lijndelen
van de belastinggrafiek. Stellen we bv. het geval, dat een vervorming van 5 %
in een bepaald geval kan worden toegestaan, dan kan worden bepaald hoe de
verhouding van de lijndelen mag zijn. Vullen we dus in (249) voor d., de
waarde 0,05 in, dan leert een eenvoudige berekening, dat de verhouding van
L1 : Z,2 = 9 : 11.
Bij een toegestane vervorming van 10 % vinden we op gelijke wijze een
verhouding van 2 : 3.
Het is voor den lezer wel van belang eens na te gaan, hoe de verhoudingsgetallen voor andere distorsiewaarden zijn.
Het is omgekeerd natuurlijk ook mogelijk
gegeven verhouding
, t 0111 bij
t , een
..
van <de
.........................
lijndelen daaruit de vervorming vast te stellen.
De aanpassing van dc triode bij grote amplitude van
de roosterspanning.
Algemene gegevens.
Indien tussen rooster en kathode van een triode grote wisselspanningen
werkzaam zijn, kunnen we het gedeelte van de dynamische fa-Vg-karakteristiek
dat gebruikt wordt, niet meer als ideaal, dus niet als recht beschouwen.
We zullen voor dit geval ook weer nagaan, hoe het staat met de maximale
spanning- en stroomwaarden, alsmede onder welke omstandigheden het door
, de buis afgegeven vermogen zo groot mogelijk is en onder welke voorwaarden
een hoog rendement te verkrijgen is.
Daar de luidspreker, welke, in de anodekring van een eindbuis moet worden
opgenomen, in het algemeen niet die impedantie heeft, welke voor het afgeven
van een zo groot mogelijk vermogen vereist is, wordt de luidspreker door
middel van een zg. uitgangstransformator aan de eindbuis aangesloten.
In het volgende zullen we gemakshalve van de gedachte uitgaan, dat de
gebezigde transformator verliesvrij en strooiingsvrij is, waaruit volgt, dat er geen
spanningsverlies in de transformator zal optreden indien er een gelijkstroom
door wordt gezonden.
De transformatieverhouding van de in een willekeurig geval te gebruiken
transformator kunnen we op de volgende manier bepalen.
Noemen we de weerstand, welke in de anodeketen van de buis moet worden
opgenomen om het grootste vermogen door de buis te doen leveren, f?a en
de weerstand van de luidspreker /?L, dan kunnen we het volgende vast
stellen.
Indien de weerstand f?a rechtstreeks in de anodeketen is opgenomen, zal
er door deze weerstand bij een amplitude /a van de plaatwisselstroomcomponent een vermogen worden opgenomen, dat bepaald is door:
“
li‘/£Za2.-^a. 1
• .. .

Dit is dus het grootste vermogen, dat door de buis kan worden afgegeven.
Indien nu in de anodeketen een uitgangstransformator is opgenomen, dan
moet deze zodanig zijn, dat dit zelfde vermogen in de weerstand
wordt
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ontwikkeld. Noemen we de stroom, welke onder deze voorwaarde door Al
moet vloeien, Is, dan kunnen we dus vaststellen, dat:
A“ ' Ra -- AA’ ' RhNu weten we uit deel I, blz. 132, dat A
A • T.
Voeren we dit in de voorgaande uitdrukking in, dan vinden we na vereenvoudiging:

l/*k
(250)
en
T
Ra
F Ra
Ter verduidelijking van een en ander geven we het volgende voorbeeld.
Voorbeeld. Een triode met een R,
4000 £2 moet worden aangepast aan
een weerstand van 10 £2. Indien aan de voorwaarde voldaan moet worden,
dat Ri
R3, hoe groot is dan de te gebruiken transformatieverhouding?
T- ■ 2?a

Rl

of

T- = Rl

Oplossing.
Uit (250) volgt:

T

10

1

4000

20

Uit het voorgaande blijkt dus, dat een verliesvrije transformator, welke met
een ohmweerstand is belast, opgevat . kan worden als een wisselstroomweerstand, welke geen phaseverschuiving veroorzaakt, terwijl tevens geen
spanningsverlies ten gevolge van het doorvloeien van een gelijkstroom door
de primaire wikkeling kan optreden. Bij hetgeen in het hierna volgende zal
worden behandeld, wordt van deze gedachtengang uitgegaan.
Bij het bepalen van het grootste vermogen, dat -door een triode kan worden
afgegeven, moeten we ten eerste rekening houden met het feit, dat het vermogen,
dat door de buis zelf wordt verbruikt, niet een van te voren door den fabrikant
aangegeven maximum mag overschrijden. Dit vermogen, dat dus aan de anode
van de buis zelf in warmte wordt omgezet, wordt aangegeven als de anodedissipatie van de buis. Door den fabrikant wordt steeds bij de gegevens, welke
bij de buis worden verstrekt, opgegeven wat de maximaal toelaatbare anodedissipatie is. Is dus bv. van een bepaalde buis gegeven, dat de anodedissipatie
25 W is, dan wil dit zeggen, dat de buis zelf maximaal 25 W mag verbruiken.
In rusttoestand van de buis is dit vermogen dus bepaald door het product
van de plaatgelijkspanning Va en de plaatgelijkstroom Ao'Is van een buis een bundel statische A-Ua-karakteristieken gegeven, dan
kunnen we daarin in een lijn weergeven, bij welke verschillende waarden van
A en Va de maximale anodedissipatie optreedt. Een en ander is in fig. 121
voor de Philips ADi weergegeven. Deze lijn wordt de dissipatiekromme genoemd
en is in fig. 121 gestippeld weergegeven.
Het kan nu mogelijk zijn, dat het maximale door een buis af te geven
vermogen onder verschillende omstandigheden moet worden bepaald, van
welke bijzondere omstandigheden we enige belangrijke zullen behandelen.
I. Zo kan het mogelijk zijn, dat het aan Ra afgegeven vermogen moet
worden bepaald, indien de spanning van de anodespanningsbron Vb een
constante waarde heeft, terwijl tevens de waarde van de negatieve roosterspanning en de amplitude van de roosterwisselspanning constant zijn.
Hierbij wordt dan de vraag gesteld, wat de juiste waarde van Aa is, om door
een buis, bij de genoemde constanten Vb, Vg en Eg, een maximaal vermogen
te doen afgeven.
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II. Ook kan de vraag gesteld worden: Wat is de waarde van 7?a om een
zo groot mogelijk wisselstroomvermogen door de buis te doen afgeven, indien
Vb constant is en de buis uitgestuurd moet worden tussen
oen fa
o?
III.Als derde geval kunnen we stellen: Wat is de waarde van Ra om een
zo groot mogelijk wisselstroomvermogen af te geven, indien de buis de maximale
toegestane anodedissipatie Wdmax verbruikt en tevens uitgestuurd wordt
tussen Vg - o en Ia
o?
Deze drie gevallen willen we elk afzonderlijk onderzoeken. We kunnen dit
het beste doen door gebruik te maken van een
practisch voorbeeld, waarbij als buis is gekozen de
Philips ADi.
I.
als functie van f?a bij constante waarden van
Vb, Vg en Eg.
Daar het in de bedoeling ligt door de buis een zo
groot mogelijk vermogen te doen afgeven, ligt het
voor de hand de buis in te stellen bij die waarde
van I3q', waarbij juist de maximale toelaatbare anodeFig. 120.
dissipatie optreedt.
Deze waarde van Za ' is bepaald door:
T ,= Wd
(251)
'o
Ia
Vh
200

5.
L’f—
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Fig. 121.

Om de gehele zaak goed te overzien, geven we in fig. 120 de schakeling
waarin de triode is opgenomen, terwijl fig. 121 de bundel statische Za-Vakarakteristieken weergeeft, waarin de dissipatiekromme voor 15 W is ingetekend.
Veronderstellen we nu, dat de spanning van de krachtbron Vb = 200 V
bedraagt, dan volgt uit (251), dat de toelaatbare anodestroom Za0' bedraagt:

/an0 ':

200

= 75 niA.

Zoals uit de bundel grafieken is af te leiden en tevens uit de gegevens van
de buis volgt, blijkt, dat deze plaatstroom optreedt bij Vb — 200 V en een
negatieve roosterspanning van ca. 31 V.
15

1

■
Dit instelpunt is in de figuur met x aangegeven.
Het zal duidelijk zijn, dat alle belastinggrafieken, welke aan de gestelde
voorwaarden voldoen, door dit punt moeten verlopen. We stellen toch voor
elke belasting de eis, dat in het instelpunt de maximale anodedissipatie
optreedt. Aan de beide in het hoofd van dit gedeelte gestelde voorwaarden,
dat Vb en Vg constant zijn, is dus voldaan, want hoe de belastinggrafiek ook
getrokken wordt, steeds zal de waarde van Vb en Vg constant zijn. Om een
belasttinggrafiek te kunnen trekken moeten ons echter twee punten bekend zijn.
Een van deze punten is x. Het tweede punt van de belastinggrafiek kunnen
we vastleggen, door te zeggen, dat indien de plaatstroom ten gevolge van de
verhoging van de negatieve roosterspanning afneemt van I3<t' tot nul, er
daardoor een spanningsval over R3 optreedt, welke bepaald is door I3()' ■ R3De aan de anode van de buis werkzame spanning stijgt dus tot een waarde
Ha
Eb + Za0' • R ■ Deze spanningswaarde kunnen we uitzetten op de
spanningsas. waarmede het tweede punt van de belastinggrafiek bepaald is
en de grafiek dus getrokken kan worden. Stellen we nu als eis, dat de buis
moet worden uitgestuurd tot Vg
o, dan is Eg ook een constante, aangezien
deze dan gelijk moet zijn aan Vg. Op deze wijze hebben we dus aan de drie
gestelde voorwaarden voldaan.
We hebben nu in fig. 121 drie verschillende belastinggrafieken getrokken,
die alle aan de gestelde voorwaarden voldoen. Het zal duidelijk zijn, dat de
bij een bepaalde weerstand R3 optredende spannings- en stroomveranderingen
bepaald zijn door de driehoeken in fig. 121, welke met a, b, c en a', b', c'
enz. zijn aangegeven.
Volgens (246) stellen alle lijnen ab de dubbele amplitude van de ie har
monische van de anodewisselstroom voor, terwijl de lijnen bc enz. de
dubbele amplituden van de ie harmonische van de anodewisselspanning
aangeven.
De amplituden van de ie harmonischen van anodestroom en anodespanning
worden bepaald door de waarde van R3.
Voor een willekeurige, door x getrokken belastinggrafiek kan de daarbij
behorende waarde van R3 bepaald worden uit:
bc
2E31
£a,

l

I

(252)

= = 5Ï

We merken hierbij op, dat de door a, b en c gevormde driehoek meestal
wordt aangeduid als weerstandsdriehoek. Het oppervlak van deze driehoek
wordt bepaald door:
1 ,'2b c • a b
zE31 ■ I3v
Het vermogen, dat aan de weerstand R3 wordt afgegeven, wordt bepaald door
V2 W ’ ?a, of indien hierin de waarde van R3 volgens (252) wordt ingevoerd
door:
E±1

V2/ar •

— 1/-2

* -^aj-

Dit bedrag komt dus overeen met 1/t van het oppervlak, dat door de drie
hoek wordt ingesloten. Naarmate het door de driehoek ingesloten oppervlak
dus groter is, zal ook het afgegeven vermogen groter zijn.
Berekenen we nu voor verschillende waarden van
het aan deze weerstand
afgegeven vermogen en bepalen we hierbij tevens de distorsiefactor, dan
vinden we de grafische voorstelling, welke in fig. 122 is weergegeven.
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Uit deze figuur blijkt, dat het door de buis afgegeven vermogen maximaal ,
is, indien 7?a gelijk is aan de inwendige weerstand van de buis. Zoals echter
tevens uit fig. 122 blijkt, is bij 7?a
/?i de distorsiefactor tamelijk groot, zodat
het in verband hiermede dikwijls gewenst is, 7?a groter te kiezen dan R{.
Dit gaat echter ten koste van het afgegeven vermogen. Het voorgaande
samenvattende komen we dus tot het volgende resultaat.
Conclusie. Bij een vastgelegd
Wo Watt
d2 96
instelpunt en constante waar
Z1
20
den van Vg en Eg wordt een
maximum-output verkregen in
3
dien 7?a = 7?i.
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II. U/„ als functie van Ra
bij constante waarde van Vb en
bij uitsturing van de buis tussen
Ta
o en Vg
o.
Ook voor dit geval hebben
we in fig. 123 de bundel stati
sche 7a-Va-karakteristieken van
de Philips ADt weergegeven.
We gaan bij de volgende
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beschouwingen weer uit van de veronderstelling, dat de spanning Vb constant
200 V bedraagt. In rusttoestand is dus aan de anode van de buis 200 V
werkzaam. Hieruit volgt, dat het instelpunt voor elke willekeurige belastingweerstand op de verticale lijn x—y moet zijn gelegen.
We kunnen nu verschillende belastinggrafieken in fig. 123 intekenen,
waarbij we er rekening.mede moeten houden, dat het ene eindpunt van deze
grafieken moet gelegen zijn op de statische 7a-Va-karakteristiek, welke is
opgenomen bij Vg = o, terwijl het andere einde gelegen moet zijn op de
statische 7a-Va-karakteristiek, welke is opgenomen bij een zodanige negatieve
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roosterspanning, dat bij de toegepaste spanning Vb de plaatstroom juist nul is.
Daar de buis dus vol uitgestuurd moet worden, moet het punt op de lijn
X-:—y, het instelpunt dus, juist gelegen zijn op die statische /a- Va-karakteristiek,
welke is opgenomen 'bijj een negatieve roosterspanning, die gelijk is aan de
helft van de negatieve roosterspanning, waarbij de plaatstroom juist nul wordt,
Door deze eis is derhalve
<’
de waarde van de instelstroom begrensd.
Bij alle in fig. 123 gete
Iao W<'o Watt
kende belastinggrafieken
dj %
200 4
20
is dit voorgaande in toe
mA.
passing gebracht. Het zal
duidelijk zijn, dat op deze
150 3
15
wijze zeer veel belasting
grafieken aan de gestelde
■
voorwaarden kunnen vol
100
2
10
xiH" 7
doen. De amplitude van
de roosterwisselspanning
_ 4 __
50
1
c\r ! r
5
is bij volle uitsturing van
de buis gelijk aan de nega
£1
£
:
tieve roosterspanning Ug
i
----- 1 0
0 L
0
in het instelpunt.
3000
4000 Si
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Ra = 1000
0
We kunnen nu voor de
Fig. 124.
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getekende belastingkarakteristieken weer bepalen, hoe groot het in elk geval
geleverde vermogen is, alsmede de waarde van de optredende vervorming.
Brengen we dit in toepassing, dan vinden we de krommen van fig. 124.
Uit de berekening en dus ook uit fig. 124 blijkt dan, dan het afgegeven
vermogen de maximale waarde bereikt indien 7?a
2 /?;.
Beschouwen we fig. 123 nog eens nader, dan blijkt, dat naarmate /?a een
kleinere waarde bereikt, meer in het gekromde deel van de statische /a-Ua
karakteristieken wordt gewerkt. Naarmate dus 7?a kleiner wordt, zal de
optredende vervorming groter worden.
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Het voorgaande samenvattende komen we tot de volgende conclusie.
Conclusie. Het bij een vastgelegde waarde van Vb en bij volle uitsturing
van de buis tussen Za
o en Vg = o afgegeven vermogen Wo, wordt
maximaal indien Ra
2 R{. De distorsiefactor neemt toe met afnemende
waarde van RaIII. W„ als functie van Ra bij instelling van de buis op Wdmax en uitsturing
tussen Ia
o en Vg
o.
Het zal duidelijk zijn, dat indien bij elke willekeurige waarde van Ra in
het instelpunt de buis juist de maximaal toelaatbare anodedissipatie moet
verwerken, de spanning Vb geen constante kan zijn. Verder volgt uit deze
voorwaarde, dat het instelpunt steeds op de dissipatiekromme gelegen moet zijn.
Het instelpunt kunnen we dus bepalen uit:
^dmax

-^ao

Vb

’

We moeten nu de belastinggrafieken zodanig in de Za-Va-grafiekenbundel
trekken, dat het ene einde gelegen is op de statische Za-Va-karakteristiek
welke is opgenomen bij Vg
o en het andere einde bij een zodanige Vg,
dat Ia
o. Een en ander is in fig. 125 in tekening gebracht.
Uit deze ingetekende grafieken blijkt, dat met toenemende waarde van Ra
ook de waarde van Vb groter moet worden genomen, om aan de in het hoofd
gestelde voorwaarden te voldoen. Naarmate Vb een grotere waarde aanneemt,
moet ook de waarde van Vg groter zijn en daarmede, bij volle uitsturing
tussen Vg
o en Ia
o, ook de waarde van Eg.
Uit het voorgaande blijkt wel duidelijk, dat bij een bepaalde Vb er slechts
één Ra aan de gestelde voorwaarde kan voldoen, zodat we kunnen zeggen,
dat 111 dit geval bij elke vaste Vb een vaste waarde van Ra behoort.
Ook bij deze aanpassing neemt met toenemende waarde van Ra de distorsie
af, hetgeen eenvoudig af te leiden valt uit het feit, dat bij grotere waarden
van Ra. de belastingkarakteristieken vlakker gaan verlopen.
We merken hierbij nog op, dat ondanks een bepaalde waarde van de spanning
Vb, er aan de anode veel grotere spanningen dan Vb werkzaam kunnen zijn.
Het voorgaande samenvattende komen we tot de volgende conclusie.
Conclusie. Indien de buis bij volle toegestane anodedissipatie ingesteld moet
worden en moet worden uitgestuurd tussen Za
o en Vg
o, zal er voor
elke spanningswaarde van Vb slechts één enkele waarde van Ra aan te wijzen
zijn, die aan deze voorwaarden kan voldoen.
De aanpassing van de eindtriode.
We willen thans nagaan, op welke wijze de weerstand Ra bepaald wordt,
voor het geval, dat de triode wordt gebezigd bij toepassing van de maximaal
toelaatbare anodedissipatie lVdmax, en bij volle uitsturing van de roosterspanning. We geven hiertoe in fig. 126 wederom een bundel statische Za-Vakarakteristieken, met ingetekend de dissipatiekromme.
We merken nog op, dat bij de constructie van de belastingkarakteristiek is
uitgegaan van de gedachte, dat de belastingweerstand via een verliesvrije
transformator aan de buis is aangesloten. Bij een nulwaarde van de roosterwisselspanning geldt dus Va
Vb.
De in het instelpunt optredende anodegelijkstroom is dus volgens het voor
gaande juist de maximaal toelaatbare, en is in de figuur met x aangegeven.
Daar de gehele roosterruimte voor de werking van de roosterwisselspanning
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wordt gebruikt, kunnen we bij benadering vaststellen, dat de anoderuststroom
_A„'
ra0' gelijk is aan de amplitude van de anodewisselstroom. Dus I/3>
ao'
IaMet dezelfde benadering kunnen we: vaststellen, dat de anodestroom, welke
optreedt bij nul volt roosterspanning, 1gelijk is aan 2 Za0', welke stroomwaarde
met ij in fig. 126 is aangégeven.
De waarde van de anodespanning,
o
welke werkzaam is bij de anode
stroom 2 I3o', is in de figuur aan&
gegeven met Vail.
07
2?
De amplitude van de over R3
2?1 <0
optredende wisselspanning kunnen
we nu bepalen uit:
/
Ea
Vb- ^0
en daar
Ea -fa 'Ra - Isq ' Rai
vinden we:
fa0 * Ra - Vb — VaQ.
Uit deze vorm is de waarde van
de voor het onderhavige geval toe te
passen weerstand Ra te bepalen:
».

v-k

■■

• • • • (253)
We zullen thans aan d
hand van het volgende
voorbeeld het voorgaande
verduidelijken.
Voorbeeld. Van
een
eindtriode zijn de stati
sche fa-Va-karakteristieken in fig. 127 getekend.
Van de buis is tevens
nog gegeven, dat g = 4,
de steilheid in het werk
punt S
6 mA/V, Ri in
het werkpunt is 670 fï,
de maximaal toelaatbare
anodedissipatie
IVd 11 W en de spanning van
de krachtbron voor de
anodespanning is 200 V.
Gevraagd:
1.
2.

punt
546.
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Wat is voor het gegeven geval de gunstigste waarde van f?a?
Hoe groot moet de negatieve roosterspanning zijn, om in het juiste
ingesteld te zijn?
Hoe groot moet de amplitude van de roosterwisselspanning zijn?
Hoe groot is de amplitude van de ie harmonische?
Hoe groot is de amplitude van de 2e harmonische?
Hoe groot is de distorsiefactor?

I’
9-

Wat is het nuttig ontwikkelde vermogen?
Hoe groot is het rendement?
Hoe groot is de bereikte versterking?

Oplossing.

1.Veronderstellen we, dat de uitwendige weerstand via een verlies- en
strooiingsvrije transformator is aangesloten, dan zal volgens (251) de stroom
^0
Ia0' in het instelpunt bepaald zijn door:

-

W_d
Vb

200

mA.

Bij de positieve impuls van de roosterwisselspanning wordt de spanning van
de rooster juist nul, de dan optredende anodestroom is volgens het voorgaande
gelijk aan 2 Za0’
110 mA. De bij deze roosterspanning en anodestroom
optredende anodespanning Kr0 is volgens de figuur gelijk aan 95 V.
Volgens (253) kunnen we de waarde van 7?a bepalen uit:
200
95
ss 1900 £2.
55 • 10-3
2. Zoals uit fig. 127 blijkt, moet de juiste negatieve roosterspanning 35 V
bedragen.
5. Om de buis in het gegeven geval te sturen tot Vg
o, moet de amplitude
van de roosterwisselspanning 35 V bedragen.
4. Volgens (246) is de amplitude van de ie harmonische te berekenen uit:

110 — 4
2

53 mA.

Deze getallenwaarden zijn uit de figuur af te lezen.
5. Volgens (247) is de amplitude van de 2e harmonische te berekenen uit:
51
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6.

i mA.

De distorsiefactor is volgens (240) te bepalen uit:

d. = — • ioo % sa i,88 %.
’ 53

7-

Het nuttig ontwikkelde vermogen U7u is bepaald door:
'A-faj2 ' Ra = Va ■ 532 • 1900 = 2670 milliwatt «s 2,7watt.

8. Het rendement kan worden bepaald uit de verhouding van het afgegeven
vermogen W„ tot het totaal ontwikkelde vermogen.
Dus:
Wu
')"lVd
9-

2,7
—
11 <=a 0,25 °f 25 %.

De bereikte versterking kan worden bepaald uit de figuur en is:

/ai ’ Ra _ ^1 s» 2,87.
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Vraagstukken.

1. Behandel de l.f.-eindversterker met een triode in klasse-A-schakehng.
Leid de formule af voor de afgegeven energie, waarbij van de volgende
veronderstellingen wordt uitgegaan:
de spanning van de voedingsbron heeft een gegeven waarde;
de karakteristiek van de buis is recht;
er mag geen vervorming optreden;
ohmweerstand, die via een ideale transforde belasting bestaat uit een c'....
mator is aangesloten.
Voor welke belastingsweerstand wordt de afgegeven energie onder deze
omstandigheden maximaal, en hoe groot is het rendement?
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1937.
2.

Van een triode-versterker is de dynamische karakteristiek gegeven:

'a

A0 + o«g + beg-.

Hierin is Za de momentele waarde van de anodestroom, 7a„ de anodegelijkstroom als er geen signaal op de rooster is aangesloten, a en b zijn constanten
en eg is de momentele waarde van de roosterwisselspanning.
Bepaal de verhouding van de amplitude van de 2e harmonische van de
anodestroom tot die van de grondgolf, als aan de rooster een sinusvormige
wisselspanning van 25 V effectief wordt aangelegd.
wil
Gegeven zijn:
/a0 — 60 • 10" 3 A.

a = 5 • 10 3 A/V.
b = 2 • 10-5 A/V2.
Examen radiotechnicus N.R.G. November 1940.
3- Maak een opstel over „Niet-lineaire vervorming”.
Behandel daarin o.a. de volgende punten:
oorzaken van niet-lineaire vervorming;
trilling aan een nietfrequenties welke ontstaan indien een sinusvormige
<
't en indien twee sinuslineair werkende versterkertrap toegevoerd’ wordt
vormige trillingen daaraan toegevoerd worden;
gevolgen van niet-lineaire vervorming enz.
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937.

De triode in balansschakeling.

Het principeschema van deze schakeling is in fig. 128 weergegeven.
Door de transformator Tt worden de wisselspanningen van de voorgaande
versterkerbuizen aan de rooster van de in balans geschakelde buizen toe
gevoerd. Zoals uit de figuur blijkt, is op elk dezer roosters de helft van de
in de secundaire wikkeling van T, geïnduceerde wisselspanning werkzaam,
welke beide roosterspanningen dus 180° in phase verschillen. De anodestroomveranderingen van beide
1
1 buizen zijn in
" dezelfde
J
,rj‘ uitgangstransformator werk'
zaam, waarbij we echter opmerken, dat de anodestroom van elk der buizen
slechts door de helft van- de primaire wikkeling van T., vloeit.
Het verband, dat er bestaat tussen de roosterwisselspanning Eg en de
ten gevolge daarvan door de buizen vloeiende anodestroom, is het best na
te gaan aan de hand van fig. 129.
In deze figuur zijn de 7a-Vg-karakteristieken van de beide buizen getekend,
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w*?., lJ tevens gemakshalve is aangenomen, dat beide karakteristieken volkomen
gelijk aan elkander zijn.
Daar, zoals twe reeds hebben opgemerkt, de roosterspanningen1 aan de beide
buizen 180 in1 phase verschoven zijn, hebben we de
d beide
’ ’ ’ fra-Vg-karakteristierr
ken ook 1800 t.o.v.
elkander gedraaid ge
tekend.
Indien er geen roosterwisselspanning werk
T,
zaam is, zal de stroom
Ijl' t2
door elk der buizen
bepaald zijn door de
waarde van de nega
tieve roostervoorspan+ HS
ning, waardoor er een
anodestroom optreedt,
welke in fig. 129 is
■H
aangegeven met I3a'.
Oi
Deze stromen zijn
(llll
in de primaire wikke
ling van T2 tegenge
steld gericht. De mag
netische velden, welke
deze stromen in T2
zullen opwekken, zijn
Fig. 128.
derhalve ook tegenge
Ia! —
steld gericht, waardoor
hun invloeden in de
primaire wikkeling el
kander zullen opheffen
en hun effect nul zal
zijn.
Dit is als een groot
I
1 I II 1 | I| 1 ( I| J| II 1 |I | | | I
vs
voordeel van de balans
TT
schakeling te beschou
" Wi ■
wen, daar er op deze
wijze geen voormagnetisatie van de kern van
T2 kan optreden.
Ten gevolge van het
feit, dat tijdens de
Il'li
positieve impuls van
de roosterspanning Eg,
■
:
h 1
de stroom in buis I
Vq
■ ;;■,; ■! 11,1ƒ1,
zal toenemen en die
in buis II evenveel
zal afnemen, zal de
stroom, welke door de
voedingsbron
vloeit,
11 kC
gedurende de gehele
periode van de roosterwisselspanning con
Ia
stant van grootte zijn.
Fig. 129.
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De grootte van de inductiespanning in de secundaire wikkeling van T2 zal
bepaald worden door de som van de anodestroomveranderingen van buis I
en II tezamen.
Om dit goed in te zien, moeten we bedenken, dat indien de anodestroom
in buis I toeneemt, deze in buis II juist zal afnemen. De stroomverandering
van buis I zal dus een toenemend veld doen ontstaan, terwijl de anodestroomverandering van buis II juist een afnemend veld zal veroorzaken.
Indien we op deze beide stroómveranderingen de wet van Lenz toepassen,
zien we, dat in de secundaire van de transformator de door de beide veldveranderingen opgewekte wisselspanningen elkander zullen ondersteunen.
Zoals we in het voorgaande hebben gezien, zijn de roosterwisselspanningen
der in balans geschakelde buizen 180° t.o.v. elkander in phase verschoven.
_Is_dus op de ene rooster werkzaam een wisselspanning egl = Eg sin pt, dan
kunnen we zeggen, dat gelijktijdig op de andere rooster werkzaam is een
wisselspanning eg2 — — Eg sin pt.
Veronderstellen we thans weer, dat de dynamische karakteristieken der beide
buizen zijn voor te stellen door:

■

ï

fa = ba0' + b eg + c eg2,

dan is de stroom door de ene buis weer te geven door:

= = Ia0' + b Eg sin pt + cEg2 sin 2 pt,

of

t'aj = Aa0' + b Eg sin pt

, /l — cos 2 pt\

+ cEt\~ ---

i3 = bao' + 1/2 c Eg2 + bEg sin pt —

en

c Eg- cos 2 pt. . . .

(254)

I

Door de andere buis zal de stroom bepaald zijn door:
fa2 = /a0' + x/a c Eg2 — & Eg sin pt — */2 c Eg2 cos 2 pt ....

I
(255)

We hebben in het voorgaande reeds verklaard, dat twee tegengestelde stroomveranderingen, in dit geval dus + b Eg sin pt en — b Eg sin pt, elkanders
invloed op de secundaire wikkeling van de transformator zullen ondersteunen.
Daar de beide 2e harmonischen gelijk gericht zijn, zullen zij elkanders
invloed op de secundaire wikkeling opheffen.
We merken hierbij op, dat indien we een groter deel van de karakteristieken
zouden gebruiken, en er dus hogere harmonischen dan de 2e zouden optreden,
alle even harmonischen elkander in werking zullen opheffen.
Noemen we nu de amplituden van de ie harmonische van de anodestroom
veranderingen van de beide buizen respectievelijk Iai en 7ail > welke beide
amplituden volgens het voorgaande juist gelijk zijn, dan kunnen we zeggen,
dat tijdens de werking van de roosterwisselspanning er steeds een stroom door
de gehele primaire wikkeling vloeit, welke gelijk is aan Ia = Iat = ^aIXDe anodewisselspanning der beide buizen is respectievelijk bepaald door:

— Eai = - -Ia’ Ra
en
EaiI = h ’ RaMet het minteken bij Eai geven we aan, dat de beide spanningsvariaties
180 t.o'.v. elkander in phase verschoven zijn.
Met Ra geven we weer, evenals in het voorgaande, de grootte van de weerstand aan, die we in plaats van de transformator met zijn belasting, in elk
der beide anodeketens der beide buizen geschakeld kunnen denken.
De waarde van Ra heeft dus hetzelfde effect als de halve primaire wikkeling
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van To met de gehele secundaire wikkeling en daarmede in serie de belasting
Z’L- De wisselspanning, welke nu over de gehele primaire wikkeling van T2
komt te heersen, is gelijk aan het verschil der beide hiervoor genoemde
anode wisselspanningen.
£at

Dus:

£an—(—£ai) = 2£a.

Daar, zoals we in het voorgaande hebben gezien, er steeds een stroom Za
door de primaire wikkeling van T._> vloeit, en de spanning aan de primaire
wikkeling gelijk is aan 2 £a, kunnen we de gehele transformator met zijn
belasting Z?L beschouwen als een weerstand:
_ zE3

o

“

(256)

Ia

Ei

We weten nu, dat bv. —
7?a, zodat indien we deze waarde in de voorJa
gaande uitdrukking substitueren, deze vorm overgaat in:
Rat

(257)

2 Ra

Het vermogen, dat wordt afgegeven, is nu te berekenen uit:
,Y,

Wu

-

^an

2

^an

2 . ^a * ^a

- H--------------- =

(258)

2

2

Het totale geleverde vermogen is dus gelijk aan de som van het door elk
der beide buizen afgegeven vermogen.

Aanpassing van de triode in balansschakeling.
De aanpassing van de balansversterker kan op gelijksoortige wijze plaats
vinden als dit is bepaald voor de schakeling van een enkele triode.
Voor het bepalen van de gunstigste belastingsweerstand Rz voor elke triode
van de balansschakeling kunnen we de uitdrukking (253) bezigen.
Voor de aanpassing van de beide buizen tezamen moeten we echter tevens
nog rekening houden met de vorm (257).
We kunnen nu toepassen:

r'- 2-7?a
Indien we in deze uitdrukking de waarde Za; voor

7*

.'f-

kunnen we de juiste transformatieverhouding eenvoudig

r = l/

suisrjTuop.’i,

ui;

2 • £a

De triode in klassesB=balansschakeling.

De definitie van een versterker in zg. klasse-B-schakeling luidt:
Onder een klasse-B-versterker wordt verstaan een versterker, waarbij de negatieve
roostervoorspanning een zodanige waarde heeft, dat de plaatstroom bij benadering
een waarde nul heeft, indien geen roosterwisselspanning werkzaam is, doch dat er
bij benadering gedurende de halve periode van een aangelegde roosterwisselspanning
anodestroom kan optreden.
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Het zal geen nader betoog behoeven, dat indien een l.f.-versterker in klasse-Bschakeling wordt uitgevoerd, deze schakeling slechts effect kan sorteren,
indien een balansschakeling wordt toegepast.
De balansschakeling in klasse B komt bijna geheel overeen met de in
fig. 128 gegeven schakeling van de klasse-A-balansversterker. Het verschil is
slechts gelegen in het feit, dat aan de balansschakeling volgens klasse B, een
grotere negatieve roostervoorspanning wordt aangelegd, welke negatieve roosterspanning ten gevolge van de in het instelpunt zeer gering zijnde anodestroom
niet van een kathodeweerstand, doch van een afzonderlijke krachtbron wordt
betrokken.
Ter verheldering van het inzicht in de werking van deze versterker, geven we
in fig. 130 de Ia- Vg-karakteristieken, welke wederom volkomen aan elkander
gelijk zijn en t.o.v. elkander 180 graden
zijn gedraaid.
Uit de figuur komt duidelijk naar
voren, dat gedurende de positieve im
puls door buis I een stroom vloeit,
terwijl gedurende de negatieve impuls
slechts door buis II een stroom gevoerd
wordt. Elke buis werkt derhalve slechts
gedurende één impuls van de roosterwisselspanning.
De transformatieverhouding voor de
uitgangstransformator van deze schake
ling kan op de volgende wijze worden
vastgesteld.
Ten gevolge van het feit, dat elk der
vg
buizen slechts gedurende één impuls
van de roosterwisselspanning stroom
voert, is er gedurende de gehele periode
van deze wisselspanning dus slechts
één helft van de primaire wikkeling van
/ Ia
T, in bedrijf.
Fig. 130.
We kunnen ons de gehele zaak nu
zo voorstellen, dat er steeds door de
ene helft van de primaire wikkeling een stroom met amplitude /a vloeit.
Indien we van deze veronderstelling uitgaan, kunnen we het volgende
vaststellen:
| • ƒ? • J?L.
~I3--R3

w

2

2

Hieruit is eenvoudig te bepalen, dat voor het geval, dat slechts de helft
van het werkelijk aanwezige aantal primaire wikkelingen verondersteld wordt
aanwezig te zijn, de transformatieverhouding van de uitgangstransformator
bepaald is door de reeds bekende uitdrukking:

T

1
V R.< ■

I

Daar in werkelijkheid de gehele primaire wikkeling aanwezig is, zal het
duidelijk zijn, dat de juiste transformatieverhouding de helft kleiner zal uitvallen.
Zodoende vinden we dus:

T=2
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4^a

(260)

in welke uitdrukking Ra de waarde van de gunstigste belastingsweerstand
van een enkele buis aangeeft.
De waarde van de gunstigste Ra kan worden vastgesteld uit de in fig. 131
weergegeven belastingskarakteristiek.
Gaan we uit van de veronderstelling, dat de buis wordt uitgestuurd tot
Hg
o, waarbij de amplitude van de optredende anodestroomvariatie /a is,
en de ten gevolge daarvan optredende anodespanningsverandering door Ea
wordt aangegeven, dan kan liet door elk der buizen afgegeven vermogen
bepaald worden uit:

U7„

|
2

en het door de beide buizen tezamen afgegeven vermogen door:
i/a-Sa ...................................

(261)

Dit afgegeven vermo
gen zal maximaal zijn, in
dien het oppervlak van de
weerstandsdriehoek van
fig. 131 maximaal is. Het
is aan te tonen, dat dit
oppervlak zijn maximum
bereikt indien £a = Va Vb
Hieruit volgt, dat de
gunstigste belastingsweerstand van elke buis be
paald is door:
Vb
(262)
Ra =

rd

We merken nog op, dat
bij het practische toepas
sen van de in (253) en
Fig. 131.
(262) gegeven gunstigste
waarde voor Ra, nog reke
ning moet worden gehouden met het feit, dat bij de gegeven schakeling, bij
de toepassing van de gevonden Ra, de anodedissipatie en de vervorming niet
boven de maximaal toelaatbare waarde komen. Ofschoon dus de berekende Ra
de gunstigste waarde is, kan deze toch dikwijls niet in werkelijkheid worden
toegepast, aangezien dit door de anodedissipatie en de vervorming, welke
voor de gebezigde buis zijn toegestaan, niet toelaatbaar is.

Vraagstukken.
1. Ontwerp een l.f.-versterker, die aan de volgende eisen moet voldoen:
De ingang van de versterker moet aangesloten kunnen worden op een lijn
(impedantie 600 O). De afgegeven l.f.-energie moet maximaal 20 W kunnen
bedragen. De laatste trap moet in balans zijn uitgevoerd en wordt aangesloten
op een electrodynamische luidspreker van lage weerstand.
Het toepassen van middelen, waardoor men de juiste werking van de diverse
lampen kan controleren, wordt gewenst geacht.
Teken een schema van de versterker met bijbehorend voedingsapparaat.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1933.

/. y
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2. Wat zijn de voordelen van balansschakeling voor de eindtrap van
een radiotoestel?
Geef een schema met afzonderlijke instelling van de roosterspanning der

buizen.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1933.
j. Bij de uitvoering van een openluchtspel moet een luidsprekerinstallatie
worden opgesteld, teneinde het gesproken woord duidelijk aan het publiek
verstaanbaar te maken.
Welke apparaten zijn daarvoor nodig?
Waarop moet bij de montage gelet worden?
Wat zal het vermogen der te bezigen apparaten ongeveer moeten zijn, indien
het terrein 200—500 m groot is?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. October 1934.

!
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IX

MEERROOSTERBUIZEN.
De ruimteladingstetrode of vier=electrodenbuis.

Bij de ruimteladingstetrode is tussen de stuurrooster en de kathode nog
een extra rooster aangebracht, aan welk rooster een positieve spanning t.o.v.
de kathode wordt aangelegd.
Ten gevolge van de aantrekkende werking van de positieve lading van deze
rooster, verkrijgen de electronen, welke uit de kathode treden, een grotere
snelheid, waardoor de electronen niet meer in staat zijn de ruimtelading te
vormen, welke bij de triode ongeveer op de plaats van dit ruimteladings
rooster ontstond.
Het principe van deze buis is in fig. 132 weergegeven.
Bij de constructie van deze buizen had men de gedachte, door de ver
minderde invloed van
de ruimtelading buizen
met grotere steilheid te
verkrijgen. Dit heeft
Aq2I ------------- I
echter bij de moderne
buizen geen doel meer,
daar er ook buizen met
grotere steilheid ver
kregen zijn zonder ge
bruik te maken van de
ruimteladingsrooster.
Een voordeel van de
+ H.S +H.S
+ H.S ,H S
ruimteladingstetrode is
Fig. 132.
Fig. 133.
wel, dat met geringe
waarden van de plaatspanning volstaan kan worden. Tengevolge van de invloed van de gelijkspanning aan de ruimteladingsrooster verkrijgen de electronen reeds een
zodanige snelheid, dat zij ondanks lagere waarden van de anodespanning de
anode toch, kunnen bereiken.
Thans hebben deze buizen echter geen practische betekenis meer.

rr

De schermroostertetrode.

Bij de schermroosterbuizen is tussen de stuurrooster en de anode een extra
rooster aangebracht, schermrooster genaamd.
Deze schermrooster verkrijgt een positieve spanning t.o.v. de kathode en
wordt door middel van een grote capaciteit voor wisselspanningen op aardpotentiaal gebracht.
De principeschakeling van deze buis is in fig. 133 in tekening gebracht.
Zoals we bij de behandeling van de triode hebben gezien, is de anodestroom van een triode niet alleen afhankelijk van een verandering van de
roosterspanning, maar tevens van de door de belasting optredende anodespanningsvariaties. Deze anodespanningsvariaties kunnen in 1bepaalde
. ' ’ gevallen

165

terugwerken naar de stuurrooster, waardoor de mogelijkheid ontstaat, dat
door de buis zelf wisselspanningen worden opgewekt.
Door het aanbrengen van de schermrooster is de terugwerking van de
anode naar de stuurrooster sterk verminderd, terwijl tevens de invloed van
de anodespanning op de anodestroom veel geringer is geworden. Dit laatste
betekent dus, dat de sterkte van de anodestroom in hoofdzaak bepaald wordt
door de schermroosterspanning. Daar in practische gevallen de anode een
hogere spanning heeft dan de schermrooster, zal er slechts een zeer geringe
schermroosterstroom optreden.
We kunnen ons inzicht omtrent de invloed van de verschillende electroden
op de plaatstroom bij een tetrode verhelderen, door voor deze buis een uit
drukking voor de stuurspanning af te leiden.
Deze stuurspanning kunnen we op de volgende wijze bepalen.
We veronderstellen, dat de tetrode uit twee delen is opgebouwd. Deze
twee «delen vormen ieder voor zich een triode. De ene triode wordt gevormd
door anode, schermrooster en stuurrooster van de scherm
roosterbuis, terwijl de andere triode gevormd wordt door
schermrooster, stuurrooster en kathode. De beide trioden
zijn respectievelijk in de figuren 134 en 135 weergegeven.
Voor de versterkingsfactor van d
'
r'
de triode volgens
fig.
134
kunnen we schrijven:
„
A^a
bij 7a constant,
g2
A^
Fig. 134.

terwijl voor de versterkingsfactor van de buis volgens fig. 135
kan worden geschreven:

g.

A ^gl"

Pn

bij /a constant.

Voor de stuurspanning van de triode volgens (166)
kunnen we schrijven:

(263)

^st2 = Vg2 +

V

Fig- 135-

Wat betreft de stuurspanning van de andere triode kan worden geschreven:
^t2
^1

(264)
g,
Deze laatste stuurspanning is dus op de plaats van de stuurrooster werk
zaam. Indien we nu in de uitdrukking (264) voor l/st> de waarde volgens (263)
substitueren, dan vinden we voor de stuurspanning van de schermroosterbuis:

t'st.

(265)

^1 +
oj

®1 ®2

Met behulp van de formule van Langmuir (133), kunnen we in verband
met (265) voor de emissiestroom schrijven:

4

‘S - >

V3

3/=

(266)

g,g2

Aan de hand van een getallenvoorbeeld willen we thans nog de invloed van
de verschillende electroden op de emissiestroom nagaan.

Voorbeeld.

Van een schermroosterbuis is gegeven:

= g2

l66

5°;

= 200 V

en

V,g-2

100 V.

1

De emissiestroom is nu bepaald door:
3/

Ze = C (Vgl + 2 + 0,08)

mA..............................

(267)

Uit (267) volgt, dat van de tussen anode: en kathode aangelegde 200 V
potentiaalverschil er slechts 0,08 V aan de
J~ stuurrooster effect heeft. De
emissiestroom en dus tevens de anodestroom wordt derhalve in hoofdzaak
bepaald door de waarde van Dg, en Vg>Dat de invloed van de an<lodespanning bij deze buizen slechts gering is,
’’
komt duidelijk naar voren indien
we enige Ia-Ug,-karakteristieken opnemen,
bij verschillende waarden van de
'a
anodespanning en bij constant ge
/
houden schermroosterspanning. Deze
karakteristieken zijn in fig. 136 weer
gegeven. We merken hierbij op* dat
de karakteristiek X wel bij een 100 V
hogere waarde van de anodespanning
kan zijn opgenomen, dan de ka
'P
rakteristiek aangegeven met Y. On
danks dit grote verschil in anode
spanning verschillen de waarden van
de anodestroom zeer weinig.
Nemen we van dezelfde buis echter
Q
enige Za-Vg,-karakteristieken op bij
constant gehouden anodespanning,
doch bij verschillende waarden van
de schermroosterspanning, dan vin
den we direct veel grotere verschillen
in de optredende anodestroom.
Vg
De laatstbedoelde grafieken zijn
Fig. 136.
eveneens in fig. 136 getekend en
aangegeven met P en Q. Voor deze
karakteristieken kan worden verondersteld, dat de schermroosterspanning van
P 25 V hoger kan zijn dan die van Q.
Ondanks het feit, dat de verschillen in schermroosterspanning van beide
karakteristieken in verhouding tot de vorenbedoelde anodespanningsverschillen
slechts klein zijn, zien we toch, dat de optredende stroomwaarden grote
verschillen opleveren.
Uit een en ander komt wel duidelijk naar voren, dat de anodespanning
tussen betrekkelijk ruime grenzen kan variëren, zonder dat de anodestroom
daarop sterk reageert.
Het zal duidelijk zijn, dat ten gevolge van de geringe invloed van de
anodespanning de inwendige weerstand van de buizen zeer hoog zal zijn,
We kunnen de inwendige weerstand van deze buis bepalen uit:
' R
bij
en Vg, constant
(268)

en daar een kleine verandering van de anodespanning slechts een zeer geringe
wijziging in de plaatstroom zal veroorzaken, volgt daaruit, dat Ri een hoge
waarde zal hebben.
De steilheid van deze buizen kan bepaald worden uit:
AZa
•S =
bij Va en Vg„ constant
(269)
a ygl
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Het bepalen van de versterkingsfactor, zoals deze door (155) voor een
triode is aangegeven, kan om verschillende redenen bij de meerroosterbuizen
niet in toepassing worden gebracht. We noemen hier als een der redenen, dat
bij wijziging van V3 de stroomverdeling tussen anode en schermrooster
anders zal worden, waardoor /a niet constant is. Om toch een beeld van de
versterkingsfactor te verkrijgen, wordt deze wel bepaald uit de verhouding:

g-S ■ Ri.
Indien van een schermroostertetrode enige 7a-Kj-karakteristieken worden
opgenomen, waarbij Vg2 constant is, dan vinden we niet zo’n mooi verloop
als uit de grafieken van fig. 136 zou zijn
af te leiden. Deze /a-Va-karakteristieken la
zijn in fig. 137 getekend en kunnen 7
60V
eveneens worden opgenomen met behulp 6
van een soortgelijke schakeling als in
5
fig. 84 is gegeven.
Vq= 2V
Zoals uit de karakteristieken blijkt, 4
Vg'=257
neemt bij verhoging van de anode3
spanning van nul tot een zekere waarde
de anodestroom eerst regelmatig toe, 2
om na het bereiken van een bepaalde 1
waarde van de anodespanning plotseling
af te gaan nemen. Bij verdere ver
400 Va
200
300
hoging van de anodespanning stijgt de
anodestroom weer.
Fig. 137.
Zoals uit fig. 137 blijkt, vertonen
de karakteristieken een „deuk”. Deze
deuk in de fa-^-karakteristieken ontstaat door de zg. secundaire emissie.
Bij een bepaalde waarde van de anodespanning, waarbij deze echter nog
een lagere potentiaal heeft dan de schermroosterspanning, botsen de electronen
met een zodanige snelheid tegen de anode, dat daaruit electronen worden
geëmitteerd. Daar de schermrooster dan nog een hogere spanning heeft dan
de anode, zullen de secundaire electronen zich naar de schermrooster begeven,
dus tegen de richting van de anodestroom, ten gevolge waarvan de anode
stroom zal afnemen, ondanks het feit dat de anodespanning is toegenomen.
Verhogen we nu de anodespanning, dan zal de secundaire emissie eerst nog
toenemen. Indien de anodespanning echter een waarde bereikt, welke gelijk
is aan of groter dan de schermroosterspanning, dan zullen de secundaire
electronen niet meer naar de schermrooster kunnen gaan, doch door de
invloed van de anodespanning weer naar de anode worden teruggetrokken.
Het gevolg hiervan is dus, dat bij een bepaalde waarde van de anodespanning
de anodestroom weer zal gaan stijgen. Een en ander komt uit de grafische
voorstelling duidelijk naar voren.
Het zal geen nader betoog behoeven, dat het van belang is er voor zorg te
dragen, dat bij practische toepassing van de schermroosterbuis niet in de
deuk van de /a-Va-karakteristiek gewerkt wordt.
Indien in het laatstgenoemde deel van de fa-Vg-karakteristiek van de buis
de inwendige weerstand zou worden bepaald, dan zouden we, daar ten gevolge
van een anodespanningsverhoging de anodestroom daalt, kunnen spreken van
een negatieve inwendige weerstand. Deze negatieve inwendige weerstand
kan in bepaalde gevallen oorzaak zijn, dat de buis zelf wisselspanningen
opwekt.
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De penthode of vijf=electrodenbuis.

Om de nadelige gevolgen van de secundaire emissie, welke bij de tetrode
optreedt, te ondervangen, is de penthode geconstrueerd.
Bij deze buizen is tussen de schermrooster en de anode nog een derde
rooster aangebracht. Deze rooster kan inwendig in de buis met de kathode
zijn verbonden, of ook wel naar buiten zijn uitgevoerd.
Indien deze rooster met de kathode wordt verbonden, heeft deze een
minimum-potentiaal t.o.v. de anode. De secundaire electronen, welke nu uit
de anode treden, hebben maar een geringe snelheid, ten gevolge waarvan zij

la

Vqo

------------------------------------ %
---------------------------------------------- Vg2
K

---------------------------------------------- Vq3
-----------------------------------------------------Vg4
+H.S+H S.

-------------------------------------------- —--------— Va
Fig- 139-

Fig. 138.

q3---^2

-1Fig. 140.

qa—■

PFig. 141.

n;p

---

Fig. 142.

niet in staat zijn tegen dit potentiaalminimum van de derde rooster in te
lopen. Dientengevolge zullen zij steeds weer naar de anode terugkeren.
In verband met de weerking daarvan, wordt deze derde rooster dan ook
keerrooster of remrooster genoemd. Dikwijls ziet men ook de naarn vangrooster
aangegeven, welke feitelijk niet in overeenstemming is met het doel van deze
derde rooster.
Het schema van de penthode is in fig. 138 gegeven.
Wat de penthode betreft, merken we hetzelfde op als bij de tetrode, nl. dat
de anodespanningsveranderingen slechts van geringe invloed zijn op de
anodestroom.
We zouden het ideale geval verkrijgen, indien de anodespanning van nul
tot elke willekeurige waarde gewijzigd zou kunnen worden, zonder dat de
anodestroom daardoor zou veranderen. De fa-^‘karakteristiek van de penthode
zou dan ideaal zijn en verlopen zoals door fig. 139 is aangegeven.
Zoals uit deze figuur blijkt, zouden de ideale karakteristieken dan even
wijdig aan de anodespanningsas verlopen. Het zal duidelijk zijn, dat bij de
constructie van de penthode deze ideale toestand zoveel mogelijk wordt
nagestreefd.
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Een beeld van de invloed van de verschillende electroden op de emissiestroom kunnen we ons ook weer verschaffen door een uitdrukking voor de
stuurspanning te bepalen.
Hiertoe kunnen we de penthode volgens fig. 138 opgebouwd denken uit
140, 141 en 142 zijn ----------------weergegeven.
drie trioden, welke trioden in de
d figuren
c'----- ~
"
1 trioden 1kunnen
-------- 1 we respectievelijk
De versterkingsfactoren der verschillende
aangeven als:

5,

AHg_2

AVgl

^3

bij Za constant,

g3

53

AFg2

bij Za constant,

bij Za constant.

*vS3

Voor de stuurspanningen der respectievelijke trioden kunnen we in verband
met het voorgaande afleiden:
Va

^t3=^g,+ ga’
Vst_a
^st2

^4'

TZ

Vst2

i

•

go

£2

Va

S2 53

■ '
I Vg3
Va
81
51
5i
g,
#1
£1
£283
£1
Daar I/g:1 practisch steeds nul is, vinden we voor de stuurspanning van de
penthode de volgende uitdrukking.
^Stl

TZ

Vg, i

Vstl

Vg2 , _ Va_

(270)

5i

Uit deze uitdrukking blijkt, dat de plaatspanning practisch zonder invloed is.
Om een inzicht in de werkelijkheid te verkrijgen, geven we in fig. 143 een
bundel statische Za-Va-karakteristieken van een Philips-penthode, terwijl in
fig. 144 de Za-V’g1-karakteristiek van dezelfde buis is gegeven.
Zoals uit deze figuren blijkt, wijkt de werkelijke karakteristiek af van de
ideale. Dit is als volgt te verklaren.
Bij kleine waarden van de anodespanning keert een deel der electronen
tussen keerrooster en schermrooster terug naar de schermrooster. Bij een
waarde nul van de anodespanning zal er practisch geen enkel electron door
de keerrooster naar de anode gaan. Eerst bij hogere anodespanningen zal de
anodestroom practisch constant zijn, daar er dan een gelijkmatige stroomverdeling tussen anode en schermrooster optreedt.

Hoog= en laagfrequentpenthoden.
Het werkelijke verschil, dat er tussen een h.f.- en een l.f.-penthode bestaat,
ligt wel in hoofdzaak in de keuze van de karakteristieke grootheden van de
buizen.
Voor h.f.-versterking moeten toch geheel andere eisen gesteld worden, dan
voor l.f.-versterking of voor een eindbuis.
Bij een h.f.-versterker is, zoals later nog zal blijken, meestal een eerste
vereiste, dat de buis een grote inwendige weerstand heeft en tevens een zo
hoog mogelijke versterkingsfactor, waarnaast het van zeer,. veel belang is de
inwendige capaciteiten zo laag mogelijk te houden.
Bij de eindbuis bv. is het daarentegen van ggroot belang, dat de buizen naast
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een geschikte versterkingsfactor, een zo groot mogelijke steilheid hebben,
terwijl de inwendige weerstand laag gehouden moet worden. Verder is een
zo laag mogelijke anodedissipatie bijeen zo groot mogelijk afgegeven wisselstroomvermogen een belangrijke eis.
Voor het algemeen overzicht geven we in fig. 145 en 146 nog de karakteristieken van een eindpenthode, terwijl we opmerken, dat de fig. 143 en 144 de
karakteristieken aangeven van een h.f.-penthode.
Bij de eindpenthoden, welke een tamelijk hoge anodedissipatie kunnen
hebben, is de anode veelal gemaakt van een gezwart gevlochten dr/adnet,
terwijl tevens ter vermindering van het optreden van ladingen aan de glas
wand, deze met grafiet is gezwart.

<.ï

De penthode als eindbuis.

Niet-lineaire vervorming.
De dynamische /a-Vgj-karakteristiek van een penthode, zoals deze in
fig. 147 is weergegeven, kan met enige benadering door de volgende analytische
uitdrukking worden voorgesteld:

ia - Zao' + bEg + cEg2 + d£g3...........

(271)

'al

waarin b, c en d constanten zijn, afhankelijk van
de instelling van de buis, en I3ll' de plaatstroom is
bij een bepaalde constante roostervoorspannmg.
Indien nu een roosterwisselspanning Eg sin pt
wordt aangelegd, dan is de momentele waarde van
de anodestroom voor te stellen door:

ia = Zi0' + bEg sin pt + cEs2 sin2 pt + dEg3 sin3 pt
(272)

/ I

'ao

Vg

Fig. 147.

i'

Nu is ons uit de goniometrie bekend dat:
1—cos 2 pt
. .
3 sin pt — sin 3 pt
- en sin'
sin3 pt = —------ —
sin2 pt = ------------■2.--------------------------------------------- 4

L

Passen we dit toe, dan gaat (272) over in:

ia = lao + 7z cEg2 + (bEg + 3/„ dEg3) sin pt +

— 1/2 cEg2 cos 2 pt — '/4 dE^ sin 3 pt.........

(273)

In verband met het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat we (273) kunnen
schrijven als volgt:

ia =" Za0' + Va cEg2 + Zaisinpt ■—/a2 cos 2 pt ■—Za3 sin 3 pt . .
waarin: 7ai= bEg + 3/4d£g3(amplitude

(274)

ie harmonische). . . . (275)

/a2 = 1/2 cEg2

(amplitude 2e harmonische)... . (276)

/a3 = 1/4 dEg'

(amplitude 3e harmonische).... (277)

De ten gevolge van de tweede en derde harmonischen optredende vervorming is respectievelijk bepaald door:

d2 =
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Va cEe^_
bEg + 3/„ dEg3

(278)

en

d3 = bEg + »/4dËg’

(279)

Daar de constante d altijd klein is t.o.v. b, kunnen we bij kleine amplituden
van het signaal met enige benadering schrijven:
1l2CEg^_ ^-C
bE
(280)
d2
g
bEg

U±dEg' =

3d=

bEg

X2

(281)

la

\/g2=250 V
125

1e harmo.
nische

100
la max - -*

/X2
XX

'iv\!-i
■_2V>v

75 _

v-:

■a, --

A Ih '"1
Ml
ev
I 3 harmoI

------ /3V —

---- A—4V

50
’ao

nische
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—_6V
—d 7V
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Fig. 149.

Fig. 148.

terwijl de totale distorsiefactor dt bepaald wordt door:

rft =
of

dt =
dt =

VeKcE^ + e/.dEg^
bEg

(282)

y/ï7.,C-£g^ + 1/17dïB?
‘

bEg

Eg \ ' 4 A

' „d^Egb

...........

(283)

Nu wordt bij een penthode, indien de belastingsweerstand1 zo gunstig mogelijk
de
is, de vervorming in 1hoofdzaak
r’
’ ’bepaald
’ ’ door
1
’ aanwezigheid van de 3e
harmonische.
In verband hiermede kunnen we voor de dynamische karakteristiek van
een penthode dan ook schrijven

ia = Ia0' + bEg + dEg.

Indien we nu de anodestroom construeren als resultante van de ie en
3e harmonische, waarbij we uitgaan van de gedachte, dat de amplitude van
de ie_ harmonische,
dan
de 3e harmonische 20% is van de amplitude van c_
'
vinden we de kromme als in fig. 148 is weergegeven.
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Zoals uit deze figuur blijkt, is ondanks het feit dat een sinusvormige roosterwisselspanning werkzaam is, de anodestroom niet sinusvormig, doch zijn de
toppen van de kromme sterk afgeplat, waarbij we echter opmerken, dat de
toppen aan beide zijden even groot zijn.
Hieruit volgt, dat we de vervorming ook grafisch kunnen bepalen, door één
impuls van de roosterwisselspanning en dus tevens één impuls van de anode
stroom aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Hiertoe is in fig. 149 een bundel statische fa-Ha-karakteristieken van een
penthode weergegeven met als belastingkarakteristiek een soortgelijke als de in
fig. 147 weergegeven dynamische fa-Vg,-karakteristiek, welke naar de statische
fa-Va-grafieken is overgebracht.
Noemen we nu de anodestroom welke optreedt bij de amplitudewaarde van
de positieve impuls van de roosterwisselspanning famax en die welke optreedt
bij de halve amplitudewaarde van dezelfde impuls
dan kunnen we het
volgende vaststellen.
^amax = fa0' + bEg + dEg3.................................. (284)
faj = Ia0' + l/2bEg + 78d£g3.................................. (285)

en

Het zal den lezer niet moeilijk vallen de constanten b en d uit deze beide
uitdrukkingen te bepalen. Deze zijn:

b
d

en

= Va

(8 far

7 f.>o'
£g .

famax)

^a0 '

_4/

(286)

^amax)

(287)

£g3 '

Voeren we deze gevonden waarden van b en d in de uitdrukkingen (275)
en (277) in, dan vinden we:
(288)

fa, = 2,'3 (famax + fat - -2 fa0')

en

^a3 = '

’/a (2 faj - - fa(l'

fa,nax)

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

(289)

Indien we de waarden van b en d in (279) substitueren, vinden we voor
de distorsiefactor:
7'1

',2

(fa,
{(fai

fa8 )
(~^amax
fa0') + (fa,nax

faj)

(290)

fa0')}

Het minteken in deze uitdrukking geeft aan, dat de amplitude van de 3e
harmonische in tegenphase is met die van de ie harmonische. Dit teken
heeft dus voor de absolute waarde van de vervorming geen effect.
Op gelijke wijze als we dit gedaan hebben voor het bepalen van de ver
vorming welke optreedt bij de aanwezigheid van de 2e harmonische, kunnen
we ook hier weer de stroomwaarden omzetten in verhoudingen van lijndelen
L, en L„, welke in fig. 149 zijn aangegeven.
Aan de hand van (290) vinden we dan de volgende uitdrukking:

L,

^ = -v2 • (L2 + 2Z.J
Li — Li

= _i/

IZÉ
,

........

2 ' L.

-

(29l)

Veronderstellen we thans weer het geval, dat een vervorming van 5 %
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I.

5

mag worden toegestaan, dan volgt daaruit, dat de verhouding van de lijn
delen L1/L., = u/8.
Wat de gunstigste belastingsweerstand betreft, merken we op, dat deze op
dezelfde wijze kan worden bepaald als dit bij de behandeling van de aanpassing
van de triode is aangegeven. Men moet echter in het oog houden of bij de
gevonden waarde van de gunstigste belastingsweerstand de distorsiefactor
binnen toelaatbare waarden ligt.
De aanpassing van de eindpenthode.
Ook voor de penthode willen we nagaan, onder welke voorwaarden door
deze buis het maximale vermogen wordt afgegeven.
We zullen hierbij ook weer uitgaan van de gedachte, dat in het instelpunt
de maximaal toelaat
la mA
bare anodedissipatie
180
Wd optreedt.
11 1 11111 11 1 iTm
pj-i-jWd=?Wait |
160
Zoals we reeds bij
11111111HrH111 11 >
de triode hebben
WO
gezien, kan de in
7v:/vt=250vgtL
120
. .Jx-Vg,30V. t
dat geval in het in
100
'i-IW
stelpunt optredende
<E3E^2Vl-l-!44
80
stroom /□ƒ bepaald
- ------ _3V
worden uit:
60
40
Wd
^0
20
Vb'
±
.7,
Deze instelstroom
O
;so 100 150 2(!00 250 3Ó0 350 400 450 Volt
is dus gelegen op de
V.o
dissipatiekromme.
V6
Om van een en an
Fig.
150.
der een beeld te ge
ven is in fig. 150
een bundel 7a-Va-karakteristieken van een penthode weergegeven. Het instel
punt is in deze figuur met x aangegeven.
Gaan we van de gedachte uit, dat de buis moet worden uitgestuurd tussen
Vg
o en 7a
o, dan zal de amplitude van de plaatwisselstroomcomponent
practisch gelijk zijn aan 7ao'.
De waarde van de anodestroom, welke optreedt bij Vg = o, is bepaald door
2 7ao'. Deze stroomwaarde is dus een tweede punt van de belastingkarakteristiek.
Trekken we dus door beide punten een rechte, dan wordt de belastinggrafiek
gevonden. Bij de belastingsweerstand welke in dit geval wordt gevonden, wordt
onder de gegeven omstandigheden door de buis het grootste vermogen af
gegeven.
De grootte van deze belastingsweerstand kan weer uit de figuur worden
bepaald met behulp van uitdrukking (253), welke luidt:

1i I |}j I 1111 I | | |7

fflEEEE

wlll|l|l|lHip
|S:
•^z+q

Ra =

I

j I! I

t'b-t'a,,
^ao

Ter verduidelijking van het geheel zullen we een practisch voorbeeld
uitwerken.
Voorbeeld. Van de eindpenthode Philips AL4 zijn in fig. 150 de la-Vagrafieken weergegeven. Verder is gegeven, dat Vb = 200 V en Wd = 9 W.
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De verdere door den fabrikant verstrekte gegevens zijn bij de grafieken
weergegeven.
We willen nu het volgende berekenen:
2.

3456.

De belastingsweerstand 7?a.
De roosterspanning Zg.
De maximaal toelaatbare waarde van Eg.
De amplitude van de ie harmonische van de anodewisselstroom.
De amplitude van de 3e harmonische van de anodewisselstroom.
Het afgegeven vermogen Wo voor de ie harmonische.
De distorsiefactor.
Het rendement.

Oplossing.

1.

De in het instelpunt toelaatbare waarde van /an' is volgens (251) bepaald

door:
T

’

a°

Vb

-

9

200

.
45 mA.

De stroom bij Vg = o bedraagt 2: ■ lao " 9° mA.
De bij deze stroomwaarde optredende spanning Zao bedraagt 30 V.
Dus de belastingsweerstand, waarbij het grootste vermogen door de buis
wordt afgegeven, is volgens (253) te berekenen uit:
D

j?l1

200 — 30
---------- ——
0,045

„
4 000 tl.

2. Uit de grafiek, ten is af te lezen, dat de waarde van de negatieve roostervoorspanning in het
1 ‘ instelpunt 5 V bedraagt.
3. Bij uitsturing van de buis tot Zg = o is Vg = Eg, dus Eg = 5 V.
van de eerste harmonische van de anodewisselstroom4. De amplitude
component I31 kunnen we volgens (288) bepalen uit:

' 3Uamax + /aj'

2/ao')-

Lezen we deze waarden uit fig. 150 af, dan vinden we:
hr = 7a (90 + 71 — 2 • 45) = ^~“ = 47,33 mA.
De amplitude van de 3e harmonische is volgens (289) bepaald door:
^3 = 'afa/aj — lao'
en dus met de waarden af te lezen uit fig. 150:

6.

78.

2,33 mA.
/a3 = V3(i42 —45 —9o) = 7s • 7
De distorsiefactor bedraagt:
2,33
• IOO % - 4,9 %.
/a, ~ 47,33
Het door de ie harmonische afgegeven vermogen kunnen we bepalen uit:
WOl = Vs/af • +a = 4,48 watt.
Het rendement bedraagt dus:
4,48

..

-------- • 100 %

9
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49,8 %.

1

De hexode of zes=electrodenbuis.

Bij de behandeling van de hexode moeten1 we in hoofdzaak onderscheid
maken tussen twee uitvoeringen van c
__ 4_,
deze
buis, welke elk voor een verschillend
doel gebezigd worden.
We onderscheiden nl. de menghexoden en de regelhexoden.
De schakelingen, waarin deze verschillende typen buizen in de ontvangers
worden toegepast, worden
hierna in het hoofdstuk
Superheterodyne-ontvangers
besproken.
“—94
J-93 +4
+ — —- ■L-94
Bij de menghexoden wor
r—- 93
--93
den aan twee roosters van de
------ q2 +
—1 - 91
I
buis wisselspanningen aan
, 7~-9i
gelegd, waarvan de frequen
ties verschillend zijn.
Uit deze beide spanningen
welke dus in de buis a.h.w.
met elkander gemengd wor
Fig. 151.
Fig. 152.
Fig. 153.
den, ontstaan nu nieuwe
trillingen, zoals hierna zal
mA
worden aangetoond.

EPS2

I

10

De regelhexode of
hexode =selectode.

9
8

7
Het principe van deze
Vg„=OV
buis is in fig. 151 weer
f- 6
gegeven. We kunnen weer
"I - 5
het beste inzicht in de wer
7 4
king hiervan verkrijgen, in
dien we de buis in twee
- 3
verschillende delen splitsen,
2
hetgeen in fig. 152 en 153
4<^Z 3
|Vq34
is aangegeven.
1
De in fig. 151 met g1( g.2,
Vg,
I
'I
g3 en g.i aangegeven roosters
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
o
worden respectievelijk ge
Fig. 154noemd eerste stuurrooster,
eerste schermrooster, tweede
stuurrooster en tweede schermrooster. De roosters g2 en g4 verkrijgen beide
dezelfde positieve potentiaal t.o.v. de kathode. Aan de rooster g, wordt behalve
de negatieve voorspanning een h.f. wisselspanning toegevoerd, terwijl eventueel
aan deze rooster en ook aan rooster g3 de regelspanning van de automatische
volumeregeling wordt medegedeeld.
Het in fig. 153 getekende deel kunnen we beschouwen als een scherm
roosterbuis, welke als versterker werkt van de stroomimpulsen, welke door
de werking van g3 worden doorgelaten.
fig. 152, dan zal het duidelijk zijn, dat de anodeBeschouwen we thans
t
•• ( van je pOten_
stroom bij verschillende waarden van "
Vgt afhankelijk zal, zijn
tiaal van g3 t.o.v. de kathode.
De waarde van de optredende anodestroom als functie van Ug, bij ver
schillende waarden van I/g3 is in de karakteristiek van fig. 154 weergegeven.
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Uit deze karakteristiek blijkt, dat de steilheid van de buis een functie is van
Vgl en Vg3, terwijl tevens blijkt, dat grote veranderingen
„ 1 van de steilheid
verkregen worden door slechts zeer geringe
g
wijzigingen van Kg3. Zoals verder
nog uit deze figuur blijkt, is de steilheid1 van de getekende karakteristieken
bij verschillende waarden van de roosterspanning Vgl zeer verschillend,
terwijl tevens vanaf de bocht van de karakteristiek het verloop van de krommen
zeer geleidelijk is.
Ten gevolge van het feit, dat bij deze buizen met zeer verschillende waarden
van steilheden gewerkt kan worden, noemt men deze buizen regelbuizen.
Deze geleidelijke kromming in de karakteristieken kan worden verkregen door
bv. de eerste stuurrooster met een ver
anderlijke spoed te wikkelen. Een en
ander is in fig. 155 getekend.
Door het verschil in de spoed van
de wikkelingen van de rooster, zullen
Fig- 155op de ene plaats de krachtlijnen, welke
van de anode uitgaan, de kathode
beter kunnert bereiken dan op de andere plaats, waar meer wikkelingen per
lengte-eenheid zijn opgenomen. Het zal duidelijk zijn, dat indien men aan de
stuurrooster van een dergelijke buis vanaf nul een steeds groter wordende
negatieve potentiaal t.o.v. de kathode geeft, ook geleidelijk aan een groter
deel van de kathode buiten de invloed van de anode komt. We kunnen ons
de zaak het best voorstellen, door de buis samengesteld te denken uit ver
schillende buizen, alle met een andere steilheid.
Bepalen we nu van de verschillende denkbeeldige buizen de Za-lZgkarakteristieken, dan kunnen we de Za-Vg-karakteristiek van de werkelijke
buis vinden door de som van de verschillende optredende stromen te nemen.
Het zal geen nader betoog behoeven, dat deze regelkarakteristieken ook bij
de andere typen buizen te verkrijgen zijn. Op een en ander komen we in het
volgende nog terug.
Als laatste meerroosterbuis noemen we de octode of acht-electrodenbuis,
waarvan de verklaring in het hoofdstuk der superheterodyne-ontvangers zal
worden gegeven.
Behalve de hier behandelde buizen zijn er nog vele andere samenstellingen
van meerroosterbuizen, waarbij dan in de werkelijke zin des woords eigenlijk
twee of meer verschillende buizen in één ballon zijn ondergebracht.

mwmm
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TEGENKOPPELING.')
De vervorming, welke in het l.f.-gedeelte van een ontvanger optreedt, kan
zeer sterk worden gereduceerd door toepassing van de zg. tegenkoppeling of
negatieve terugkoppeling, waarvan het principe in fig. 156 is weergegeven.
Zoals uit deze figuur blijkt, wordt een deel der uitgangsspanning p ■ E3 terug
gevoerd naar de ingang van de versterker.
Veronderstellen we nu,
__
dat aan de ingang van de
versterker een signaal Ei
T
wordt aangelegd, welk
signaal gedacht wordt in
tegenphase te zijn met Ea,
dan zal tussen rooster en
Ea
kathode van de versterkerR,
G
E,
buis een spanning werk
P,
zaam zijn, welke bepaald
is door:

F

I__

Eg = E; —p ■ Ea (292)
Indien bij een ver
sterker geen tegenkoppe
Fig. 156.
ling wordt toegepast, dan
is, zoals we in het voor
gaande hebben gezien, de spanning aan de u:dgang bepaald door:
+H.S.

Ea

_ 2a_

S ’ Eg ’ Ei + Za

(293)

Indien we gemakshalve voor de spanningsversterking de waarde V invoeren,
kunnen we voor deze uitdrukking ook schrijven:

Ea - V ■ Ee .................................................. (294)
Hieruit volgt, dat de tegengekoppelde spanning kan worden aangegeven met:
p ■ Ea=Et= p ■ V -Es......................................... (295)
Substitueren we deze waarde in (292), dan vinden we:

Eg ~ Ei— p • V • E g’

waaruit volgt:
Eg =

I

i+p • V

• E,

(206)

Aangezien we hebben verondersteld, dat de spanningsversterking bepaald

1) Voor een deel bewerkt naar Philips' Technisch Tijdschrift, October 1939, no. 10.
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is door V, zal dus bij toepassing van de tegenkoppeling de spanning aan de
uitgang bepaald zijn door:
V
Ea
(297)
1 +p • V •£>

Zoals we in het voorgaande meermalen hebben gezien, is de spanning Ea
in het algemeen in phase verschoven t.o.v. Ei, waaruit volgt, dat de in de
uitdrukkingen voorkomende factoren p en V meestal complexe waarden
zullen zijn.
Er kunnen nu verschillende gevallen optreden, welke we achtereenvolgens
nader zullen behandelen.
ie. Indien in (296) p ■ V reëel en positief is, zal Eg kleiner zijn dan £„
waaruit volgt, dat tegenkoppeling optreedt.
2e. Indien p ■ V reëel en negatief is en kleiner dan 1, zal Eg groter zijn
dan E;, waaruit volgt, dat in plaats van tegenkoppeling terugkoppeling tot
stand is gekomen.
3e. Indien p ■ V reëel en negatief is en gelijk aan 1, volgt uit (296), dat
Eg oneindig groot is t.o.v. E , waaruit we de conclusie kunnen trekken, dat
de schakeling zelf in staat is ongedempte trillingen op te wekken.
4e. Indien p • V zeer groot is t.o.v. 1, kan bij benadering voor (297) worden
geschreven:

E.

(298)

-7

Uit deze uitdrukking komt het gunstige effect van de tegenkoppeling duidelijk
naar voren. In deze vorm komt toch de versterking van de trap, V, niet meer
voor, doch wordt de uitgangsspanning Ea zuiver bepaald door de constanten
van het tegenkoppelingscircuit. Aangezien wc de kring, waardoor tegen
koppeling wordt verkregen, zonder gebruikmaking van buizen kunnen uit
voeren, kan de niet-lineaire vervorming sterk onderdrukt worden.
Om een goed overzicht van deze conclusie te verkrijgen, veronderstellen
we het geval, dat de ingangsspanning Ei sinusvormig is. Indien geen tegen
koppeling wordt toegepast, zal de uitgangsspanning gevormd worden door de
ie harmonische en een zeker aantal hogere harmonischen.
We veronderstellen nu, dat de spanning, welke door de harmonischen tezamen
aan de uitgang wordt ontwikkeld, h % is van de spanning, welke de ie har
monische doet ontstaan, terwijl indien tegenkoppeling wordt toegepast, dit
percentage H % is.
Nemen we nu aan, dat door de tegenkoppeling een bedrag — p H aan
harmonischen naar de ingang gevoerd wordt, dan zal dit bedrag door de
schakeling worden versterkt en dus aan de uitgang aan te geven zijn met
— p ■ 1/ • H. Door toepassing van de tegenkoppeling kunnen we dus verkrijgen, dat het bedrag aan harmonischen H aan de uitgang is bepaald door:
H

h-p-V-H

of

H

-

hp.v-

Hieruit volgt, dat het bedrag aan harmonischen, dat met toepassing van
tegenkoppeling optreedt, kan worden bepaald uit:

H

y
I 4-p • 7

(299)

waaruit dus blijkt, dat de vervorming in dezelfde mate is afgenomen als de
versterking van de schakeling is achteruitgegaan.
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We merken volledigheidshalve nog op, dat dit geval niet geheel juist is
indien zeer grote vervormingen optreden.

Span ningstegenkop pel ing.
Onder spanningstegenkoppeling wordt verstaan het geval, dat de verhouding
van de tegengekoppelde spanning tot de uitgangsspanning onafhankelijk is van
de waarde van Za. De waarde van Za >s gewoonlijk afhankelijk van de frequentie,
welke door de schakeling wordt versterkt. Een principeschema van de spannings
tegenkoppeling is in fig. 157 gegeven.
Veronderstellen we, dat de waarde van de in deze figuur voorkomende Za
kleiner wordt, dan zal ten gevolge daarvan de stroom toenemen, waardoor de
1
------'
j , in de buis toeneemt
t gn jus
zal afnemen, waardoor
inwendige
spanningsval
tevens de tegengekop
pelde spanning kleiner
■zal worden. Bij groter
wordende
oZa vindt juist het om
~T
Za,
gekeerde plaats. Wij
-O
hebben echte
gezien, dat indien de
tegenkoppeling sterk is
de in de schakeling op
o
tredende versterking
Fig. 15-/.
alleen bepaald wordt
door het tegenkoppelingscircuit, waaruit dus weer volgt, dat voordat geval de tegengekoppelde
spanning onafhankelijk is van de waarde van ZaIndien we nu in de uitdrukking (297) voor V de waarde volgens (293)
substitueren, dan vinden we:
Za
" /?. i Za
Ea
Za
I
P 'g '

J

b

Ri + Za

Na vereenvoudiging vinden we:
____ g • Za
E2
■Ei,
R{ + Za+p ■ g ■ Za
welke vorm we kunnen uitwerken in de volgende gedaante:

g • Ej
1 +p -g

_

Za
Ri __ .

...........

(3°°)

1 -I p • g
Uit deze uitdrukking komt naar voren, dat ten gevolge van de tegenkoppeling
de inwendige weerstand van de gebezigde buis schijnbaar met een bedrag

——
is afgenomen, terwijl tevens naar voren komt, dat de ingangsspanning
I f- p * g
met een gelijk bedrag is afgenomen.
Naarmate de tegenkoppeling sterker is, zal de inwendige weerstand meer
afnemen.
Aangezien echter de factor p practisch steeds kleiner is dan g, zal in ver
houding de inwendige weerstand meer afnemen dan de versterking.
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Stroomtegenkoppeling.
Een principeschema van deze wijze van tegenkoppeling is in fig. 158 weer
gegeven. Zoals uit deze figuur blijkt, is in serie met de belastingsimpedantie Za
een weerstand opgenomen. De spanningsval over deze weerstand Za • R is de
tegengekoppelde spanning. Aangezien Za in het algemeen afhankelijk van de
frequentie is, zal practisch zonder toepassing van tegenkoppeling de uitgangsstroom en daarmede tevens de uitgangsspanning variëren.
Wordt-echter tegenkoppeling toegepast, zoals deze in fig. 158 is getekend,
dan zal bij een toename van Za de tegengekoppelde spanning groter worden,
daar deze een functie is van I3, waarmede dus tevens de versterking afneemt,
hetgeen ten gevolge heeft,
la
dat ook /a weer zal af
nemen. Bij een afname
van Za zal ook de' tegen
gekoppelde spanning klei
ïa
1
ner worden, waardoor de O T
lE
a
Eq
R
versterking groter wordt,
en de uitgangsstroom
Ej
Et
weer toeneemt. Op deze
wijze is het dus mogelijk,
dat de uitgangsstroom o- J.
practisch constant wordt
Fig. 158.
gehouden en dus onaf
hankelijk van de waarde
van Za wordt. Deze wijze van tegenkoppeling wordt aangegeven als stroom
tegenkoppeling.
Beschouwen we thans fig. 158 eens nader.
De spanning, welke tegengekoppeld wordt, kunnen we voorstellen door:

Et = Za ' E.
De roosterspanning, welke met toepassing van de tegenkoppeling tussen
rooster en kathode van de buis werkzaam is, kunnen we voorstellen door:

Eg- Et--Et Ei — Ia ■ R.
Zoals we weten, is de stroom aan de uitgang van een niet tegengekoppelde
versterker te bepalen uit:
g - Eg
Za
Ri + Za

Voeren we deze waarde in de voorgaande uitdrukking in, dan vinden we:
R
(301)
£i~g ■ Eg
Eg
Ri + Za
Hieruit is af te leiden, dat:
1

Eg
1

<-g ■

Ri
Za
Uit het voorgaande weten we, dat Ea = V • Eg, waaruit volgt:
V
77
E.a - —r~e'I +g •

Z?, + Za
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(303)

__Za
of:

L

£a =

l+^*_
‘
R.+ Za
De sterkte van de uitgangsstroom is dus te berekenen uit:

(304)

g •
£a
= Za = —
Za

(305)
•£i
g-Z?
Ri + Za
Veronderstellen we nu, dat de waarde-van R zeer groot is, hetgeen dus
p
betekent, dat zeer sterk wordt tegengekoppeld, dan zal het gedeelte g ■ =——
Ri + -4a
groot zijn t.o.v. 1, waaruit dan weer volgt, dat de waarde van Za bepaald is door:
1 -I-

Za -= C>‘

................................................... (306)

1\

Uit deze overweging volgt, dat bij een voldoend grote tegenkoppeling de
waarde van de uitgangsstroom onafhankelijk wordt van de uitgangsimp'edantie
Za, hetgeen we in het voorgaande ook hebben beredeneerd.
De uitdrukking (304) kan nog worden omgewerkt tot:
ir
Za
£a ~ S ' El ‘ Z?i + g • /? + Zr
(307)

r

L

Uit deze uitdrukking is af te leiden, dat de inwendige weerstand van de
buis door de tegenkoppeling schijnbaar is toegenomen en een waarde verkrijgt
van Rt + g ■ R.
Een overzicht van al het voorgaande betreffende de tegenkoppeling leidt dus
tot de conclusie, dat door middel van een bepaalde graad van tegenkoppeling
elke gewenste waarde van
is te verkrijgen.
Zoals we in het voorgaande hebben gezien, blijft bij toepassing van spanningstegenkoppeling de uitgangsspanning Ea practisch constant, terwijl bij stroomtegenko’ppeling de uitgangsstroom practisch constant is en onafhankelijk van
de waarde van ZaVeronderstellen we nu het geval, dat in de uitgang een luidspreker is opge
nomen, dan zal ondanks het feit, dat de impedantie van de luidspreker
afhankelijk is van de frequentie, de uitgangsspanning practisch constant zijn.
Zoals uit de in deel I behandelde impedantiekarakteristieken van een luid
spreker blijkt, zal deze voor een bepaalde frequentie resonantie vertonen,
waardoor de impedantie zeer veel toeneemt. Door toepassing van de spanningstegenkoppeling blijft ondanks deze verhoging van de weerstand de uitgangs
spanning toch dezelfde, waardoor derhalve het effect van deze luidsprekerresonantie wordt verminderd. Uit de impedantiekarakteristieken blijkt tevens,
dat bij toenemende frequentie de impedantie van de luidspreker ook toeneemt.
Indien dus geen tegenkoppeling wordt toegepast, kan deze toename van de
impedantie een voorkeur voor de versterking van de hoge tonen betekenen,
hetgeen een tegemoetkoming zal zijn aan de vermindering van de versterking
daarvan door de aan de ingang toegepaste afstemmiddelen. Het zal duidelijk
zijn, dat bij toepassing van de spanningstegenkoppeling dit gunstig effect
verloren zal gaan.
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Practische tegenkoppelschakelingen.
Zoals we in het voorgaande hebben opgemerkt, is het nadeel van de
spanningstegenkoppeling, dat bij hogere frequenties het gunstig effect van de
toename van de luidsprekerimpedatie, welke een extra versterking van de
hoge tonen betekent, verloren gaat ten gevolge van de afname van de inwendige weerstand van de eindbuis.
Om deze reden is het dan ook van belang een schakeling bij de tegenkoppeling
toe te passen, waarbij de mate van tegenkoppeling afhankelijk van de frequentie
wordt gemaakt, en wel zodanig, dat bij een toename van de luidsprekerimpedantie de tegenkoppeling vermindert en de uitgangsspanning Ea voor
hogere frequenties toeneemt. De schakeling waarbij het voorgaande in practijk
is gebracht, is in fig. 159 weergegeven. Zoals uit deze figuur blijkt, wordt een
deel van de spanning, welke over de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator staat, voor tegenkoppeling gebruikt. De grootte van de tegengekoppelde spanning wordt bepaald door de waarde van 7?t- In het tegen

.Cr,
C3
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Fig. 159.

koppelcircuit is een parallelschakeling van een weerstand jR3 met een zelfinductie Z.3 opgenomen, in serie met
Uit (94) deel I blijkt, dat de impedantie van de parallelschakeling van weer
stand en zelfinductie bij toenemende frequentie toeneemt, zodat de tegengekoppelde spanning zal afnemen. Ofschoon nu bij toenemende frequentie de
impedantie van de luidspreker toeneemt, zal ten gevolge van de toename van
Ea, de stroom door de luidspreker practisch constant blijven.
Behalve een vermindering van de tegenkoppeling voor de hoge frequenties,
kan het dikwijls ook van belang zijn in het gebied der lage tonen de tegen
koppeling afhankelijk van de frequentie te maken. Deze afhankelijkheid van
de tegenkoppeling voor de lage tonen kan worden verkregen door parallel aan
de weerstand Rt, welke in de kathodeleiding van de eerste buis in fig. 159
is opgenomen, een smoorspoel te plaatsen. Bij het optreden van lagere frequenties
zal de reactantie van deze smoorspoel klein zijn t.o.v. de weerstand, zodat de
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totale weerstand van deze
parallelschakeling kleiner
Rl
dan de kleinste der paral
Cl
lel geschakelde weerstan
den wordt, waardoor de
spanningsval over deze
schakeling minder en dus
evenzo de graad van tegenkoppeling
gereduceerd
Ri
wordt.
Behalve door middel
van zelfinducties, op de
wijze als hierboven om
schreven, is het ook mo
Fig. 161.
gelijk de graad van tegenkoppeling voor hoge en lage tonen afhankelijk van de frequentie te maken
door toepassing van condensatoren. Een en ander is in fig. 160 weergegeven.
Zoals uit de figuur blijkt, wordt de spanning aan de luidspreker toegevoerd
aan de schakeling bestaande uit de weerstanden R7, Rs, R> en Rkr Het zal
duidelijk zijn, dat de spanningsval, welke over R, staat, de graad van tegenkoppeling bepaalt. De waarden van de weerstanden R, en f?ki z*jn zodanig
gekozen, dat zij tezamen juist de waarde van de vereiste kathodeweerstand
voor de gebezigde buis vormen. Uit de figuur zien we, dat parallel aan de
weerstanden Rs en Rkt een capaciteit is opgenomen. In het gemiddelde
frequentiegebied zal de reactantie van C5 zodanig zijn, dat de weerstand Rs
daardoor practisch wordt kortgesloten, terwijl in hetzelfde frequentiegebied
Rk,, door de reactantie van Ck1, niet wordt kortgesloten. Slechts bij hogere
frequenties zal Rkj door
worden kortgesloten.
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Uit het voorgaande volgt, dat bij hogere frequenties de graad van tegen
koppeling afneemt, en daar bij de lagere frequenties Rs niet door de reactantie
van C5 wordt kortgesloten, zal hierdoor bij deze frequentie ook een verminde
ring van de tegenkoppeling optreden.
Een schema van tegenkoppeling dat ook veel wordt toegepast, is in fig. 161
getekend. De werking van dit schema kunnen we in verband met het hiervoor
behandelde wel aan den lezer overlaten.
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XI

STORINGEN AAN EN STORINGSVERSCHIJNSELEN
VEROORZAAKT DOOR ELECTRONENBUIZEN.
Brom verschijnsel en.

Indien de gloeidraad van een electronenbuis met wisselstroom wordt gevoed,
kunnen ten gevolge van deze voeding bromverschijnselen optreden.
Het zal duidelijk zijn, dat bij voeding met wisselstroom de temperatuur van
de gloeidraad niet op elk moment constant is. Geven we de momentele waarde
van de gloeistroom aan met i
I sin <0 t, dan kunnen we de warmte
ontwikkeling, welke op elk moment optreedt, bepalen uit:
rt-R
(Isinat)2.-R --22sin2
I2 C/2—x/2cos 2 wt) R.
Uit deze uitdrukking blijkt dus, dat de warmte-ontwikkeling van de gloei
draad verandert met de dubbele frequentie van de wisselstroom waarmede de
gloeidraad wordt gevoed. Ten gevolge van deze verandering in de verhitting
zal de emissie variëren, waardoor ook fluctuaties in de plaatstroom zullen
optreden. Wordt de gloeidraad nu gevoed met een wisselstroom met frequentie
50 p/sec, dan kan dus een bromtoon van 100 p./sec optreden.
In het algemeen echter zal bij indirect verhitte buizen, ten gevolge van de
warmtetraagheid, de optredende anodestroomfluctuatie slechts gering zijn,
zodat dit storingsverschijnsel dan niet sterk behoeft te zijn.
Een tweede oorzaak van brommen kan ontstaan ten gevolge van een slechte
isolatie tussen de kathode en de gloeidraad van een buis. Hierdoor kunnen
ladingsveranderingen van dezelfde frequentie als de werkzame wisselstroom
optreden. Verder bestaat nog de mogelijkheid, dat er in de toevoerdraden van
de gloeistroom inductiespanningen ontstaan. Deze inductiespanningen kun
nen ook emissieveranderingen doen optreden, waardoor de plaatstroom kan
fluctueren.
Afname van de emissie. Slecht vacuum.
Bij het gebruik van de buis en vooral ten gevolge van overmatige verhitting
van de kathode, vermindert de emissie van de buis. Het zal duidelijk zijn,
dat de emissie een van de belangrijkste factoren is, waardoor de levensduur
van de buis bepaald wordt. Door den fabrikant wordt bij aflevering van de
buis een zeker aantal branduren gegarandeerd. Gedurende dit aantal branduren
moet bij juist gebruik van de buis de emissie niet beneden een zekere waarde
van de aanvangsemissie dalen. Deze minimum-waarde kan normaal gesteld
worden op 60 % van de aanvangsemissie.
Indien het vacuum van de buis niet goed meer is, kan ten gevolge daarvan
een storend geruis optreden. Dit geruis treedt op ten gevolge van onregel
matigheid in de electronenbeweging door de buis. Bij een slecht vacuum zijn
er gasmoleculen in de buis aanwezig, zodat de door de kathode geëmitteerde
electronen tegen deze gasmoleculen botsen, waardoor ionisatie zal optreden.
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Mie rofooneffect.
Vooral bij de oudere huistypen kwam het dikwijls voor, dat bij het tikken
tegen een van de buizen in een ontvanger door de luidspreker een sterk geluid
werd voortgebracht. Dit effect wordt aangegeven als microfoonèffect. Door
de mechanische aanstoting van de buis komen de in de buis aanwezige electroden
in beweging. De trillingsfrequentie daarvan is gewoonlijk in het hoorbare
gebied gelegen. De electronenstroom door de buis zal hierop reageren, waar
door door de luidspreker een toon wordt voortgebracht. Een solide bouw van
de verschillende electroden kan dit verschijnsel voorkomen.
Isolatiefouten, roosteremissie en lading van de hallonwand.

c

Bij het vervaardigen van electronenbuizen kan het voorkomen, dat ten
gevolge van metaalneerslag geleidende vlakken in de isolatie ontstaan, waardoor
de isolatie verminderd wordt. Dit kan ook ruisen van de buis ten gevolge
hebben. Tevens kunnen bij gebruik van hoge lekweerstanden onge
wenste roosterladingen optreden. We merken hierbij op, dat de isolatieweerstand tussen rooster en anode groter moet zijn dan ro9 <1 en de isulatieweerstand
tussen rooster en kathode groter dan io8 12.
Aangezien de rooster in het algemeen dicht bij de kathode is opgesteld, kan
de rooster ongewenst hoog verwarmd worden door de invloed van de ver
warmde kathode. Indien ten gevolge van de werking van de buis tevens op de
rooster een hoeveelheid van de emitterende stof van de kathode is neergeslagen,
kan deze verwarming ten gevolge hebben, dat de rooster gaat emitteren. Een
en ander kan vermeden of tegengegaan worden, door voor een goede warmte
afvoer van de rooster zorg te dragen.
Tijdens de werking van de buis kan het voorkomen, dat door het vallen
van electronen op de ballonwand aan deze wand ladingen ontstaan, waardoor
de ruimtelading kan worden beïnvloed, Gedurende de ontvangst kan het
hierdoor gebeuren, dat plotselinge veranderingen in de geluidssterkte worden
waargenomen. Door het aanbrengen van een geleidende koollaag op de
ballonwand kan deze storingsoorzaak worden uitgeschakeld.

Ruisen.
Het ruisen, dat bij zeer gevoelige ontvangtoestellen, en twel speciaal bij de
ontvangst van korte golven wordt waargenomen, kan in principe het gevolg
zijn van twee oorzaken;
ie. de willekeurige electronenbeweging, welke in verschillende stroomkringen optreedt; men spreekt dan meestal van thermisch ruisen;
van de kathode naar
d_ electronen
™
ze. de onregelmatige overgang van de
de anode van de buis.
We zullen deze beide oorzaken van het ruisen aan een nader onderzoek
onderwerpen.

Thermisch ruisen.
Het is ons bekend, dat indien er een stroom door een geleider wordt gezonden,
er over deze geleider een potentiaalverschil optreedt. Aangezien de moleculen
van een geleider, waardoor geen stroom wordt gezonden, echter nimmer in
rust verkeren, zullen de vrije electronen in de geleider evenmin in rust ver
keren. Ten gevolge van deze zeer willekeurige electronenbewegingen zullen
over de uiteinden van de geleider spanningsverschillen optreden.
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Aangezien de richting van de hier bedoelde electronenbeweging evenmin
als de grootte hiervan constant is, zal het gevolg van deze electronenbeweging
zijn, dat er een wisselspanning van zeer willekeurige vorm over de uiteinden
van de geleider of weerstand optreedt. Deze wisselspanning zal ook elk moment
van gedaante kunnen veranderen.
Deze op elk moment optredende willekeurige wisselspanning kunnen we
ontbinden in een zeer groot aantal sinusvormige wisselspanningen van ver
schillende frequentie. Het frequentiegebied, dat door deze wisselspanningen
bestreken kan worden, is oneindig groot. Hiermede willen we niet zeggen, dat
op elk moment een oneindig groot frequentiespectrum door deze wissel
spanningen wordt ingenomen, doch we willen hiermede aangeven, dat op een
bepaald moment een aantal wisselspanningen gelegen in een zeker frequentie
gebied aanwezig is, terwijl een moment later een aantal wisselspanningen
volgens een geheel ander frequentiegebied werkzaam is.
Wordt er nu op deze geleider een wisselspanning van constante grootte en
constante frequentie aangelegd, dan heeft de bovengenoemde electronen
beweging in de geleider toch ten gevolge, dat de door de geleider optredende
stroomsterkte geen constante waarde heeft, maar zeer kleine, doch wel degelijk
merkbare veranderingen ondergaat. Worden deze in de weerstand optre
dende stroomveranderingen versterkt, dan uit zich dit als een geruis.
Men kan nu aantonen, dat het vermogen, dat door deze stroomveranderingen wordt ontwikkeld, voor een frequentiegebied A/ bepaald is door de
volgende uitdrukking:

—¥

qkT A/(watt)

(308)

Hierin stelt U7r de door de warmtebeweging veroorzaakte belasting voor.
Deze ruisbelasting kunnen we ons indenken als ontstaan door de aanwezigheid
van een ruisspanning Er, welke over een weerstand R, uitgedrukt in ohms,
werkzaam is. k
1,37 ■ 10—23 joule per graad Kelvin stelt de zg. constante
van Bo'.tzmann voor, waarmede we reeds op pag. 76 hebben kennis gemaakt.
T is de temperatuur in graden Kelvin. A/ geeft het frequentiegebied-in per.'sec
aan, waarin het ruisen tot stand komt.
Berekenen we dit vermogen bij een temperatuur van 300 Kelvin, dan
vinden we practisch:

—¥

1,7 • IO-20

A/ (watt)

(309)

Uit (309) kunnen we nu eenvoudig de waarde van de ruisspanning afleiden.
We vinden hiervoor:
(310)
Er
1,3 • io'>~10 \/R ■ isf (volt)
Deze spanning duiden we aan als de effectieve ruisspanning. Het gebied A/,
dat in de voorgaande uitdrukkingen voorkomt, willen we nog nader toelichten.
Het zal duidelijk zijn, dat met acoustische middelen het ruisen slechts in het
hoorbare gebied kan worden aangetoond. De frequentiebandbreedte kunnen
we voor een dergelijk geval dan stellen op 15 kper./s. De in het voorgaande om
schreven spanningsveranderingen treden ecnter ook in de h.f.-gebieden op,
zoals we reeds hebben opgemerkt. Bij andere schakelingen, waar men te
maken heeft met veel grotere frequentiegebieden, moet dus voor A/ ingevoerd
■ ■ • jat in de schakeling te pas komt. De totaal opworden het frequentiegebied
tredende effectieve waarde van de ruisstroom of de ruisspanmng kunnen we
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als resultante van de effectieve waarden van de spanningen met steeds
wisselende frequentie op de volgende wijze samengesteld denken.
Indien
tnaien drie wisselstromen met effectieve waarden ZZj,
lz Z2 en Z3 en met
verschillende frequentie door een weerstand gezonden worden, wat is dan de
effectieve waarde van de totaalstroom Zt? Deze vraag kunnen we op de volgende
wijze beantwoorden.
Indien elk van de hiervoor genoemde stromen alleen door de weerstand R
gezonden wordt, dan zou door elk van deze stromen een warmte worden
ontwikkeld, welke bepaald is door:
Z12 • R,
Z22 • R
en
Z3- • R.
Of deze stromen nu tezamen of elk afzonderlijk door de geleider optreden,
steeds zal door hen afzonderlijk dezelfde warmte worden ontwikkeld.
We kunnen dus bepalen, dat in een dergelijk geval het totaal ontwikkelde
vermogen bepaald is door:
Zt2 • R
(Z? -j-Z,2 4- Z32 -t enz-)/?.
Uit deze vo'rm is eenvoudig de totaalstroom, welke door de weerstand zal
optreden, af te leiden. Deze is:

Zt - VZpTZ?^ Z? ; enz.............

(311)

Op gelijke wijze kunnen we voor de effectieve waarde van de totaalspanmng
bepalen:
enz.
(312)
VEr + £? 4
Et
De ruisspanning bij een trillingskring.

Nu bestaat niet alleen bij een ohmweerstand een ruisspanning, doch
eveneens bij elke willekeurig samengestelde kring, zoals bv. ook bij een trillingskring in de ontvangtechniek. Het is natuurlijk van het grootste belang, ook
hier na te gaan door welke waarde de ruisspanning wordt bepaald.
De oorzaak van het optreden van de ruisspanning is
hier gelegen in de over de gehele kring verdeeld zijnde
ohmweerstand. Aangezien het in het algemeen de
spanning over de afstemcondensator is, welke weer
R
verder wordt versterkt, zal het duidelijk zijn, dat het van
belang is te bepalen, hoe groot bij een dergelijke trillingskring de ruisspanning over deze afstemcapaciteit is.
L,
Om deze ruisspannmg te bepalen gaan we gemaks
I
halve uit van de gedachte, dat de in de kring aanwezige
---- 1--- HfaJ
ohmweerstand in R, volgens fig. 162, is geconcen
treerd.
Fig. 162.
Uit het voorgaande weten we, dat indien in deze keten
een spanning overeenkomende met de eigenfrequentie van de afgestemde
keten werkzaam is, de spanning
over de afstemcapaciteit bepaald is door:

©pr

!

1

>

|J T

. <->0L
E2 = E,a R ’
Deze uitdrukking is echter eveneens geldig voor de componentt van de ruisspanning, welke in een klein gebied om de eigenfrequentie van de
d afgestemde
kring is gelegen. De ruisspanningscomponent Ea is volgens (310) afhankelijk
van R. Substitueren we nu voor Ea de uitdrukking (310), dan kunnen we voor
de over de afstemcapaciteit optredende ruisspanning E2 = £r schrijven:

I
'I
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I

ET - - 1,3 • io~10^y V7? A/ (volt)

(313)

Hiervoor kunnen we ook schrijven:
Sr

1-101/ cTr

1,3 • 10

(volt) ................ (3I4)

Uit deze uitdrukking blijkt dus, dat de effectieve ruisspanning bij deze serieketen bepaald wordt door de parallelresonantie-impedantie van deze keten.
Zoals we reeds hebben opgemerkt, wordt in deze uitdrukking voor A/ het
frequentiegebied ingevoerd, dat gelegen is in de omgeving van /0.
Indien echter het gehele frequentiegebied, dat aan de ruisspanning mede
werkt, in rekening wordt gebracht, kan met behulp van hogere wiskunde
worden aangetoond, dat de totale ruisspanning bij een trillingskring met capaci
teit C in pF, kan worden bepaald uit:
Er

\ c

(315)

Het ruisen van electronenbuizen. Hageleffect.
Het ruisen, dat bij een electronenbuis optreedt, kunnen we het gemakkelijkst
verklaren, door bij een diode nog eens na te gaan wat er bij de emissie plaats vindt.
Bij verhitting van de kathode geraken de moleculen van de kathode en
eveneens de electronen in heftige beweging, waarbij nu en dan electronen
naar buiten worden geslingerd. Zodra een electron de kathode heeft verlaten,
wordt het door de anode aangetrokken, zodat het electron zich in de richting
van de anode gaat verplaatsen. Bij voldoend hoge anodespanning zal dit het
geval zijn met elk electron, dat door de kathode toevallig wordt geëmitteerd.
Uit deze toevalligheid volgt reeds direct, dat de electronenstroom betrekkelijk
willekeurig moet zijn, dus met de tijd verandert, hetgeen zich als ruisen doet
merken. In verband met de analogie van dit verschijnsel met het vallen van
hagelkorrels, spreekt men hier van hageleffect.
Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat naarmate de gemiddelde
waarde van de totaalstroom groter is, de veranderingen van deze stroom groter
zullen zijn.
De bovenomschreven toestand van de diode zal veranderen, indien de anode
spanning wordt verlaagd. In dat geval zullen niet alle geëmitteerde electronen
direct worden weggetrokken. Zoals we weten verkrijgen we in een dergelijk
geval om de kathode een ruimtelading, waardoor een deel van de uit de
kathode getreden electronen weder daarin worden teruggestoten. Naarmate de
ruimtelading groter is, zullen meer electronen per tijdseenheid worden terug
gestoten. Hiertegenover staat, dat naarmate er meer electronen naar de anode
kunnen gaan, er meer electronen door de kathode kunnen worden geëmitteerd,
zonder dat er andere voor in de kathode zullen worden teruggedrongen. We
zullen dus uiteindelijk een evenwichtstoestand verkrijgen, nl. dat juist zoveel
electronen door de kathode worden geëmitteerd als naar de anode worden
getrokken. De stroom naar de anode zal dan zeer constant zijn. Ten gevolge
van de invloed van de ruimtelading en de tegelijkertijd optredende invloed
van de anodespanning, wordt de toevalligheid bij deze stroomdoorgang sterk
verminderd. De stroom door de buis zal dan dus veel constanter zijn dan
in het eerste geval. Hieruit volgt, dat een niet in de verzadigingsstroom
lopende diode minder geruis zal veroorzaken dan een diode, welke onder
verzadigingsomstandigheden werkt. Ook bij een triode ontstaat om de kathode
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een negatieve lading, waardoor de triode dus ook niet in de verzadigingstoestand
werkt, en er zal dus bij deze buis ook minder ruisen optreden dan bij de
verzadigde diode.
Aequivalente ruisweerstanden Raeq.
Optelling van ruisweerstanden.

Het is van groot belang, dat de verschillende oorzaken van het optreden
van geruis bij een ontvanger met elkander kunnen worden vergeleken. Dit is
dan ook de reden geweest, de buis als ruisbron vervangen te denken door een
weerstand, welke in de roosterkring van de dan ruisvrij veronderstelde buis
is opgenomen, welke weerstand een even sterk geruis moet veroorzaken als
de beschouwde buis.
Op deze wijze wordt een vergelijking van de ruisbronnen veel gemakkelijker.
Indien een bepaalde buis een effectieve ruisstroom in de anodekring heeft,
kunnen we zeggen, dat dezelfde stroom door een 5-maal zo kleine roosterspanning te voorschijn geroepen is, welke spanning van een hierna nog te
berekenen, in de roosterkring aanwezige weerstand 7?aeq, afkomstig gedacht
kan worden.
Deze weerstand is dan de aequivalente ruisweerstand /?aeq.
Indien nu, zoals practisch altijd het geval is, nog werkelijk een weerstand R
in de roosterkring aanwezig is, hoe groot is dan de invloed van buis- en weerstandgeruis tezamen? De ruisspanningen in de roosterkring, die van beide
bronnen afkomstig zijn, kunnen weer, zoals we in het voorgaande hebben
aangetoond, kwadratisch bij elkander worden opgeteld om de totaalspanning
te vinden.
Voor elke ruisspanning afzonderlijk kunnen we volgens (310) schrijven:

£ri = 1,3 • io—10\/£A/

I

I

Er„ = 1,3 • io“10 v'£aeq A/.

en

Voor de totale ruisspanning ETt vinden we nu:
£rt = \ Ett2 -■ Er2- = 1,3 • IO-10 V~&f(R -;-£aeq) .............. (316)
Uit deze afleiding blijkt ons dus, dat de verschillende ruisweerstanden bij
elkander kunnen worden opgeteld. Tevens volgt hieruit, dat de vermindering
van het ruisen zowel verkregen kan worden door verkleining van de in de
roosterkring aanwezige weerstand R, als door verkleining van de aequivalente
ruisweerstand 7?aeqIndien de inwendige weerstand van de buis groot is t.o.v. 7?a en we ver
onderstellen, dat de ruisstroom ontstaat door een op de rooster werkzame ruis
spanning, dan kan deze ruisspanning bij een triode worden berekend uit:

E

= y = ]/ J10a_18 . p • S (volt)

(317)

In deze uitdrukking is p een buisconstante, welke tussen 0,5 en 1 ligt. Deze
ruisspanning wordt uitgedrukt in V, indien A/ in per./sec en -S' in mA/V in
de uitdrukking wordt ingevoerd.
Uit een gelijkstelling van (310) met (317) vinden we voor de aequivalente
ruisweerstand met enige benadering:
2 ■ 103

aeq ‘

p . S

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

in welke uitdrukking 7?aeq in ohms en S in mA/V is .uitgedrukt.
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Het ruisen, van meerroosterbuizen.

S troomverdelingsgeruis.
Het belangrijkste storend geruis, dat bij een ontvanger optreedt, is wel het
ruisen van meerroosterbuizen, aangezien deze buizen in de eerste versterkertrap
van de ontvanger gebruikt worden. Behalve de oorzaak van geruis zoals we die
in het voorgaande voor de diode en de triode hebben besproken, speelt bij de
meerroosterbuizen nog een andere oorzaak een rol. Bij de meerroosterbuizen
toch ondervinden de electronen op hun weg naar de anode de invloed van
de positieve schermroosterspanning, welke een deel van de electronen naar
de schermrooster doet gaan. Welke electronen en welk aantal per tijds
eenheid deze positieve rooster bereiken is ook willekeurig. Over een lange
tijd genomen kan men van een ge
remrooster
middelde schermroosterstroom spre
ken, doch bij kleine tijdsruimten
treden ook hier willekeurige stroomveranderingen op. Het blijkt dus, dat
de schermrooster een veranderlijk
r
-3
bedrag van de geëmitteerde electro
nen opneemt, ten gevolge waarvan
de anodestroom derhalve zal fluc
tueren en er dus door deze oorzaak
weer een geruis kan optreden. Zou
' stuurrooster
echter de schermroosterstroom con
stant kunnen worden gehouden, dan
zou deze ruisoorzaak opgeheven kun
nen worden.
o o nulroosler
Uitgaande van deze gedachte is
door Philips dan ook een buis ge
construeerd, welke een zeer constante
schermroosterstroom heeft. Dit is de
anode
kathode ƒ schermrooster
Philips EF8. Bij deze buis is voor
Fig. 163.
de positieve schermrooster een roos
ter met nulpotentiaal geschakeld,
welke rooster volkomen gelijkvormig is met de schermrooster, zodat iedere
roosterdraad van de positieve schermrooster door een daarvoor geschakelde
draad van de rooster met nulpotentiaal afgeschermd wordt. De electronen
worden nu bundelsgewijze nauwkeurig door de mazen van de schermrooster
gezonden. De werking van het geheel is in fig. 163 schetsmatig weergegeven.
In hoeverre de bundeling van de electronen practisch gelukt is, toont een
vergelijking tussen de schermroosterstroom van de EF8 en die van de oudere
buis, de EF5, aan. Deze stromen bedragen respectievelijk 0,25 en 2,6 mA bij
een gelijke anodestroom van 8 mA.
Wat betreft de aequivalente ruisweerstanden van meerroosterbuizen merken
we op, dat deze kunnen worden berekend uit:

^aeq

fIO4‘ S '
' 20 '• IO

‘

(319)

7?aeq wordt gevonden in ohms, indien S, 7a en
in mA worden uitgedrukt.
Metingen betreffende de veranderingen in het ruisen hebben aangetoond, dat
deze bij de EF8 weer ongeveer gelijk zijn aan die van een triode, welke dezelfde
anodestroom voert. We merken hierbij op, dat de equivalente ruisweerstand
van de EF5 15000 <2 en die van de EF8 3200 <2 bedraagt.
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Vraagstuk.

1. Aan de klemmen van een generator zonder inwendige weerstand wordt
aangesloten een spoel met zelfinductie van 1 H. De emk van de generator
wordt voorgesteld door de uitdrukking:
e = «max (1 + sin pt) cos <0 t, waarin:
emax = 100 V

p = 2 k X 500 rad./sec
<0 — 2 ~ X 1000 rad./secr'
Bereken de effectieve waarde van de stroom door de generator geleverd.
De weerstand van de spoel is te verwaarlozen.
Examen radiotechnicus N.R.G. Mei 1946.
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HOOFDSTUK

XII

HOOGFREQUENT-VERSTERKERS.
Onder h.f.-versterking wordt verstaan het versterken van de in de antenne
opgewekte wisselspanning, voordat de detectie heeft plaats gevonden.
Een der redenen waarom h.f.-versterking in een ontvanger gewenst is, is
gelegen in het feit, dat de in de antenne opgewekte wisselspanningen meestal
van zodanige geringe waarde zijn, dat zij, indien zij zonder voorversterking
aan de detector zouden worden toegevoerd, daar veelal geen lineaire detectie
zouden doen optreden. Ook moeten we vooral in het oog houden, dat men,
om een voldoende selectiviteit te verkrijgen, niet met een enkelvoudige afge
stemde kring kan volstaan, maar zoals in het voorgaande is gebleken, gekoppelde
ketens, bandfilters, moet toepassen. Daar ten gevolge van het toepassen van
middelen ter verkrijging van een goede selectiviteit energie verloren gaat, is
dit een reden temeer om h.f.-versterking toe te passen. De eisen, welke bij
de h.f.-versterking aan de orde komen, zijn van geheel andere aard, dan die
welke we bij de l.f.-versterking hebben behandeld.
We zullen thans de verschillende mogelijkheden voor h.f.-versterking be
spreken, waarbij we naast de spanningsversterking vooral ook de selectiviteit
in het oog dienen te houden.
Bij de behandeling van de weerstandskoppeling bij l.f.-versterkers hebben
we de invloed van de inwendige buiscapaciteiten buiten beschouwing gelaten.
Bij het in dat geval te versterken l.f.-gebied was deze verwaarlozing toelaatbaar.
Bij de h.f.-versterking echter zal ondanks het feit, dat de genoemde interelectrodencapaciteit maar zeer klein is, ten gevolge van de hoge frequentie,
de reactantie van deze capaciteit een geringe waarde hebben. Deze reactantie
zal de lekweerstand, welke tussen rooster en kathode geschakeld is, practisch
kort kunnen sluiten, waardoor dus van de spanningsversterking niets terecht
komt. Uit dit oogpunt bezien, zal het duidelijk zijn, dat de weerstandsversterker
voor h.f.-versterking buiten beschouwing kan blijven. Verder zal het duidelijk
zijn, dat, daar wij bij deze versterkermethode geen afstemmiddelen bezitten,
er tevens geen sprake kan zijn van enige selectiviteit, waarom dus hier de
bespreking van deze schakeling verder geheel achterwege kan blijven.
Wat de selectiviteit betreft, geldt voor de smoorspoelkoppeling hetzelfde als
voor de weerstandskoppeling, zodat deze, uit dit oogpunt bezien, ook niet voor
ons doel geschikt is. Wat de versterking van de hoge frequenties betreft, merken
we op, dat de smoorspoel schijnbaar beter dienst zou doen dan de weerstands
koppeling, daar ten gevolge van de hogere frequenties de reactantie van de
spoel toeneemt en dus de versterking eveneens. Aangezien het echter van
belang is, dat een gehele te ontvangen golfband op gelijke wijze versterkt wordt,
kan deze koppelmethode ook practisch niet voor h.f.-versterking worden
gebezigd.
.
.
Tevens merken we nog op, dat de invloed van de interelectrodencapaciteit
hetzelfde is als hiervóór bij de h.f.-weerstandskoppeling is besproken.
Verder bestaat bij de smoorspoelkoppeling nog de mogelijkheid, dat ten
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gevolge van de capaciteit van de windingen, welke parallel aan de spoel gedacht
kan worden, voor een bepaalde frequentie parallelresonantie optreedt, waar
door de versterking voor die frequentie extra groot zou worden.
De methode, welke ons nog rest om h.f.-versterking toe te kunnen passen,
is gelegen in het opnemen van een afgestemde kring in de anodeleiding van
de h.f.-buis. Het schema hiervan is in fig. 164 weergegeven.
In plaats van een enkelvoudige afstemketen wordt natuurlijk in de meeste
gevallen een bandfilter toegepast. Zoals we echter reeds bij de behandeling
van de gekoppelde ketens hebben gezien, kan elk gekoppeld systeem weer
tot een enkelvoudige kring worden teruggebracht. Al hetgeen hier volgt voor
een enkelvoudige keten, geldt dus eveneens
voor een gekoppeld systeem, indien bij de
berekeningen de uitdrukkingen, welke voor
de bandfilters werden gevonden, in reke
ning worden gebracht.
Veronderstellen we nu, dat tussen de
rooster en de kathode van de h.f.-penthode
een wisselspanning met amplitude £gl
werkzaam is, en dat de afgestemde keten
in resonantie is met de frequentie van de
roosterwisselspanning, dan kunnen we de
amplitude van de plaatkringwisselstroom
op de bekende wijze bepalen, nl.:
+HS
g ' Eg,
(320)
la
Fig. 164.
Ri + CR

r

i

I

De amplitude van de wisselspanning, welke: over de afgestemde kring komt
te staan, is bepaald door:
L
CR
L
(321)
g • Eg. •
la • CR
£a
R'
CR

1

r
r

Indien we in deze uitdrukking voor g de waarde S ■ R. invoeren, gaat deze
vorm over in:
L
R, ■
CR
(322)
5•
S1 'r
l
R' + CR

Uit deze laatste vorm valt dus op te maken, dat we de in fig. 164 gegeven
schakeling, waarbij de wisselspanning g ■ Egl in serie werkzaam is met de
inwendige weerstand van de buis en de afgestemde keten, vervangen kunnen
denken door een parallelschakeling van de inwendige weerstand van de buis
met de afgestemde kring. Op de gehele schakeling wordt dan aangesloten
gedacht een constante stroom S • Egl. We kunnen op deze wijze fig. 164
vervangen door fig. 165.
Uit de uitdrukking (321) volgt, dat om een zo groot mogelijke plaat-wisselspanning te verkrijgen, het van belang is, dat de inwendige weerstand van de
gebezigde buis klein is t.o.v. de waarde van L/CR. Uit een oogpunt van ver
sterking bezien is het dus van belang, buizen te gebruiken met een lage
inwendige weerstand.

/.
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Daar de afgestemde keten, welke in de anodeketen is opgenomen, geschikt
moet zijn om een geheel golfgebied te overbruggen, wordt hierbij gebruik
gemaakt -van een vaste spoel
„
-r--i mett een variabele condensator. Naarmate het
station, dat men wil ontvangen, met hogere frequentie werkt, zal de capaciteit
van de condensator kleiner moeten worden; naarmate C kleiner wordt, zal de
Z,
waarde
groter worden; hieruit volgt dus, dat bij toenemende’frequentie

de versterking van de schakeling ook zal toenemen.
We zijn bij de voorgaande beschouwingen uitgegaan van de veronderstelling,
dat R een constante grootheid was. Zoals we echter weten, is dit lang geen
SxEq,

1/ L
C R

R,

-1—CR

---- T
Fig. 165.

Fig. 166.

constante; zij neemt toe met toenemende frequentie. Om deze reden zal dus de
versterking bij hogere frequenties niet zoveel toenemen als uit (321) zou zijn
af te leiden.
Verder moeten we nog rekening houden met het feit, dat de wisselspanning
Ea aan de volgende versterkerbuis moet worden medegedeeld, welke buis een
zekere ingangsimpedantie heeft, bestaande uit een ohmweerstand en een
capaciteit gevormd door de electroden in deze buis. Van de capaciteit zullen
we practisch weinig invloed ondervinden. Deze staat toch parallel aan de
afstemcapaciteit, waardoor deze capaciteit in de afstemming wordt meegenomen.
Wat de ingangsweerstand betreft, merken we op, dat we deze moeten be
schouwen als ook parallel aan de in fig. 165 getekende schakeling staande.
Indien we deze weerstand in rekening brengen, dan vinden we het schema
van fig. 166.
De impedantie van deze parallelschakeling is te berekenen uit:
1

Z

R, : L.CR + .*d’

Werken we deze vorm uit, dan vinden we:

Z

L ■ Rx ■ Rd_
L ■ R<x + C ■ R ■ R{ ■ Rd + Ri L

Na deling van teller en noemer door Ri ■ Rd wordt gevonden:

,

L

Ri

L
Rd

of

z

L

■ ■

(323)

c \C7?i + 7? + CR^
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Uit deze uitdrukking is eenvoudig af te leiden, dat we <de schakeling van
fig. 166 vervangen kunnen denken door de afgestemde kring, welke in fig. 167
is weergegeven en waarin als ohmweerstand voorkomt de in sserie geschakelde
weerstand R + LjCRi + LjCRd.
Wat de selectiviteit van deze schakeling betreft, verwijzen we naar de definitie
in hoofdstuk IV. Daar de verhouding van R!L hiervoor beslissend is, zal voor het
geval, dat bij toenemende frequentie de ohmweerstand stijgt, de selectivi
teit van de schakeling afnemen. We merken nog op, dat de selectiviteit
van een afgestemde keten alleen groter is dan in
|5«E9,
het geval, dat deze met enige buizen is gekoppeld.
Zoals de uitdrukking (323) aangeeft, neemt
door de aanwezigheid van enige buizen toch de
weerstand van de keten toe, welke weerstandstoename relatief kleiner is naarmate Ri en Rd
L
grotere waarden hebben. Aan de hand hiervan
S=C
blijkt, dat het voor het verkrijgen van een grote
selectiviteit van belang is, dat we een h.f.-versterkerbuis kiezen met een grote inwendige weerstand.
f?+— + —
Een overzicht van het voorgaande leert ons dus,
1 CR, CRd
dat voor versterking en voor selectiviteit tegen
strijdige eisen gelden. Bij de constructie van een
ontvanger moet dan ook van te voren goed worden
Fig. 167.
nagegaan, welke van deze twee eisen voor het
onderhavige geval het zwaarste telt. In het algemeen
moet er tussen deze beide tegenstrijdige eisen een middenweg gezocht worden,
om zowel aan de eis voor versterking als voor selectiviteit tegemoet te komen.
Vervormingen en storingsverschijnselen veroorzaakt11
door de h.f. = buis.
Zoals we uit het voorgaande weten, wordt practisch steeds voor h.f.-versterking een penthode gebruikt. Ook is ons bekend, dat de fa-Vg^karakteristiek van een penthode een over zijn gehele lengte min of meer gekromde lijn
is. Van dit feit is met voordeel gebruik gemaakt voor het toepassen van een
geluidssterkteregeling, welke verkregen wordt door een verandering van de
negatieve voorspanning van deze buis.
Indien een buis een volkomen rechte Ia-Ug-karakteristiek heeft, dan be
tekent dit, dat de steilheid van de buis voor elke waarde van de negatieve
roosterspanning gelijk is. In fig. 168 is een rechte /a-I/g karakteristiek weer
gegeven. Bepalen we van deze grafiek bij elke waarde van de roosterspanning
de steilheid, dan verkrijgen we een grafische voorstelling zoals in fig. 169 is weer
gegeven. Deze grafische voorstelling wordt aangeduid als steilheidskarakteristiek.
Met het oog op versterking is dat een ideale karakteristiek. Wat echter de
mogelijkheid van sterkteregeling door verandering van de negatieve voorspan
ning betreft, zou een buis met een dergelijke karakteristiek niet te gebruiken zijn.
Veronderstellen we nu, dat de 7a-Vg-karakteristiek van een penthode, voor
zover het gedeelte betreft dat voor versterking wordt gebruikt, als een kwadra
tische karakteristiek is voor te stellen, dan krijgen we een grafiek als door
fig. 170 is weergegeven. Bepalen we van een dergelijke buis ook de steilheids
karakteristiek, dan vinden we een rechte lijn als door fig. 171 is weergegeven.
Dat we inderdaad voor de steilheidskarakteristiek een rechte lijn vinden,
kan op de volgende manier worden aangetoond.
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We weten, dat voor een kwadratische 7a-Vg-karakteristiek de volgende
vergelijking geldt:
= ^2q 4~
4“ c£g2 ...................................... (324)
Is de buis bij een bepaalde negatieve roostervoorspanning ingesteld, en
geven we een roosterspanningsverandering in positieve zin aan met 4- Eg, en
een in negatieve zin met —Eg, dan zal bij het optreden van 4~ Eg een
maximale waarde van de plaatstroom optreden en bij de aanwezigheid van
— Eg een minimale waarde van /la
a.

la

S

-Vq

1____

_Vq
Fig. 168.

Fig. 169.

la

-Vg

-Vg
Fig. 170.

Fig. 171.

In verband hiermede kunnen we dus schrijven:
Zamax
■^0'+ b Es 4- cEg2
iamin= ^0' — bEg +_cEs?
Iamax '

z"amin

zbEg

Aangezien de verhouding van de plaatstroomverandering tot de rooster
spanningsverandering waardoor de eerstgenoemde is veroorzaakt, de steilheid
van de buis is, kunnen we schrijven:

5-

!amax —Zainin

3b

,

----- TËg----- = ^ = b......................... (335)

Uit deze uitdrukking komt het belangrijke feit naar voren, dat de gemiddelde
steilheid en daarmede de versterking onafhankelijk is van de amplitude van
de wisselspanning. Daar b afhankelijk is van de waarde van de negatieve
voorspanning is de steilheid slechts afhankelijk van de roostervoorspanning
Eg. De vergelijking (325), welke we voor de steilheid hebben gevonden, is een
eerstegraadsvergelijking en zoals we vroeger hebben gezien, is de grafische
voorstelling van een dergelijke vergelijking een rechte lijn.
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Door deze niet constante steilheid hebben we dus een middel om de ver
sterking te regelen. De niet constante steilheid heeft echter verschillende
nadelen, welke we in het volgende achtereenvolgens zullen behandelen.

Modulatiebrommen.
Het kan voorkomen, bv. door inductie van het lichtnet op de antenne of
door niet volledige afvlakking van de roostervoorspanning, dat tussen rooster
en kathode van de buis een wisselspanning met de frequentie van het lichtnet

la
S

-x
—4-------

-a
-y

1
1
-Vg

-Vq

Es

Fig. 172.

Fig. 173.

iH'
Fig- 174-

aanwezig is. Stel nu het geval, dat de buis bij een negatieve voorspanning is
ingesteld als weergegeven door a in fig. 172, welke figuur de steilheidskarakte
: ------van de
invloed
van de
roosterristiek van de buis voorstelt, dan zal ten gevolge
1—
1--------------1-------wisselspanning met frequentie van het lichtnet, de steilheid veranderen tussen
de punten x en y van deze figuur. Is nu behalve deze l.f. wisselspanning nog
een ongedempte h.f. wisselspanning werkzaam, dan zal voor deze h.f. wissel
spanning de gemiddelde steilheid en daarmede de versterking in het rhythme
van de l.f. wisselspanning veranderen. De plaatstroomverandenng zal dus zijn
als door fig. 173 is weergegeven. Indien in de plaatketen een h.f.-transformator
is opgenomen, zal de spanning in de secundaire wikkeling van deze trans
formator een gedaante hebben als in fig. 174 voorgesteld.
Uit deze laatste figuur blijkt dus, dat het signaal door de l.f. wisselspanning
gemoduleerd is. Ten gevolge van deze modulatie ontstaat het zg. modulatie
brommen.
Aangezien de l.f. spanning in het algemeen slechts een geringe amplitude
heeft, zal het optredende modulatiebrommen in hoofdzaak bepaald worden
door het kwadratische deel van de Za- Vg-karakteristiek.
We willen voor dit geval een uitdrukking bepalen, waaruit de modulatiegraad van het modulatiebrommen kan worden bepaald.
Is het tussen rooster en kathode werkzaam zijnde h.f. signaal voor te
stellen door e, = E1 sin w t, en het l.f. signaal door e2 = E„ sin p t, dan kunnen
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we de totaal werkzaam zijnde spanning weergeven door et = Ey sin wt +
4- £2 sin p t.
Voor de op elk moment optredende waarde van de plaatstroom kunnen we
volgens (324) schrijven:

ia = fa'0 + b (£, sin wt 4- £., sin pt) + c (Et sin wt 4- £.,sinpt)2. . . .(326)

Werken we deze vorm uit, dan kunnen we, aangezien het plaatgelijkstroombestanddeel van deze uitdrukking voor ons van ondergeschikt belang is en het
slechts gaat om het wisselstroombestanddeel, voor de wisselstroomcomponent
schrijven:
ia

frEjsinwt 4- bE, sin pt 4- c£j2sin2wt 4r 2'cE^, sin wt sin pt 4“ c£22 sin2 pt......................

(327)

Daar bij de h.f.-versterking in het algemeen in de plaatketen een afgestemde
kring is opgenomen, welke op de cirkelfrequentie w is afgestemd, zijn voor
de versterking slechts die termen van (327) voor ons van belang, die de cirkel
frequentie w bevatten. Voor deze component van de plaatstroom kunnen we
dus schrijven:
(328)
bE, sin Mt
cE ƒ sin2 wt 4- 2 c£ j£2 sin wt sin pt
ia
Indien we in de voorgaande uitdrukking de goniometrische waarden van
sin2
t invoeren, gaat de vorm over in:

ia

&£,sinwt } ','icE,-— 1 / „cE ƒ cos 2 wt , 2 cEpE , sin wt sinpt. . (329)

Zowel de hierin voorkomende gelijkstroomcomponent 1 c Ex' als de term
met 2 w t zal niet voor versterking in aanmerking komen, dit in verband met
de afstemming van de in de plaatkring opgenomen afgestemde keten.
Het voor versterking in aanmerking komende bestanddeel van de plaat
stroom is dus gegeven door:
ta
bE, sin wt 4- 2 c£j£2sin wt sin pt ........................... (330)

Het is niet moeilijk deze uitdrukking in de volgende gedaante te brengen.
2C

la =

(1 4- y £2sin pt) b Et sin wt

(33i)

2CP

(332)

Indien we nu schrijven:
fflb

~bE

dan gaat de uitdrukking (331) over in:

i3 = (1 -| mb sin pt) bEv sin wt

(333)

Deze uitdrukking is gelijksoortig met (139), en stelt dus, zoals we daar gezien
hebben, een gemoduleerde trilling voor. Uit de afleiding blijkt dus, dat het
h.f. signaal door de invloed van de l.f. wisselspanning tot een graad mb gemo
duleerd is. De modulatiegraad is dus slechts afhankelijk van de amplitude
van het storende signaal en onafhankelijk van de amplitude van de h.f. spanning.
Zoals we op blz. 146 hebben afgeleid, is volgens (240) de vervorming ten
gevolge van de aanwezigheid van de tweede harmonische bepaald door:

d2

—
£
26 g’
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In verband met (332) kunnen we dus schrijven:
mb ^d2 .................................................. (334)
Is dus in een bepaald geval mb = 0,01, dan treedt tegelijkertijd een ver
vorming ten gevolge van de 2e harmonische op van 0,25 %.
In het algemeen worden nu van h.f.-buizen grafieken verstrekt, waarin de
modulatiebrom bij verschillende steilheden van de buis en bij de effectieve
waarde van het storende signaal is uitgezet.
Tegenwoordig geeft men deze grafieken meestal aan voor een modulatie
brom van 1 %. Aangezien het optreden van het modulatiebrommen bepaald
wordt door de amplitude van het storende signaal, kunnen de toelaatbare
amplituden van het storende signaal bij andere waarden van de modulatiebrom
gemakkelijk uit de grafieken worden afgeleid. In fig. 175 is een zg. modulatiebromgrafiek weergegeven. Uit deze grafiek blijkt bv., dat de buis bij een
instelling op een steilheid van 10 [x A/V het minst gevoelig is voor modulatie
brom, aangezien hier de effectieve waarde van het storende signaal zelfs 80 V
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mag bedragen, waarbij dan mb nog 1 % is. Bij een steilheid van 1 mA V
mag het storende signaal een waarde van 20 V niet te boven gaan, indien mb
niet groter mag zijn dan 1 %.
In verband met het voorgaande zal deze figuur den lezer verder geen moeilijk
heden opleveren.
Modulatieverdieping.
Het is gebleken, dat de modulatiegraad m, van een ontvangen gemoduleerde
spanning na de versterking door de h.f.-buis een grotere waarde m2 heeft
verkregen. Men geeft dit verschijnsel aan als modulatieverdieping. Deze modu
latieverdieping kan in procenten worden uitgedrukt en door de volgende uit
drukking worden weergegeven:
TTlc, ■
m
• 100 %
mv — ——
(335)
mï

In het voorgaande hebben we gezien, dat bij een kwadratische Za-^g'
karakteristiek de versterking onafhankelijk
' ' ’>isvan de amplitude van het ontvangen h.f. signaal.
Aangezien het werkelijke verloop van de fa-Ug-karakteristiek van een
de tweede graad is voor te stellen,
penthode niet door een vergelijking van
■
doch door een hogere-graadsvergelijking, zal de steilheidskarakteristiek ook
geen rechte lijn zijn. Hieruit volgt dan ook weer, dat de versterking bij een
dergelijke buis afhankelijk wordt van de amplitude van de h.f. wisselspanning.
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Om een en ander goed na te gaan, stellen we de 7a-Vg-karakteristiek van een
penthode voor door de volgende vergelijking van de derde graad:
(336)
Za = Z?o' + b Eg + c Eg2 + d Eg3

Deze karakteristiek is in fig. 176 weergegeven.
Veronderstellen we nu, dat we bij een bepaalde waarde — Vg van de roosterspanning hebben ingesteld en dat er een h.f. signaal e = Ex sin co t tussen
rooster en kathode werkzaam is, dan kunnen we de op elk moment optredende
waarde van de anodestroom voorstellen door:
ia
Za0' . b Ey sin co t + cE,2 sin2co t + dE^ sin3 <0 t
(337)
Werken we deze vorm verder uit, dan vinden we:
ia =-Zao'
‘jcE,2
(b - 3/tdE^) E, sin cot-—'/„cE^ cos 2 <01 +
-—‘/.i dEf sin 3 co1 .................................... (338)
Evenals we in het voorgaande hebben opgemerkt, geldt ook hier in verband
met de afstemming van de in de plaatketen opgenomen trillingskring, dat voor
versterking slechts in aanmerking komen die termen van (338), welke de cirkelfrequentie co bevatten. Voor de versterking is dus van belang het door de
volgende uitdrukking gegeven bestanddeel van de plaatstroom:

j

fa

E-i2 j b E1 sin cot

(339)

Uit deze uitdrukking blijkt, dat de versterking afhankelijk is van de ampli
tude van de aangelegde wisselspanning.
Is het ontvangen h.f. signaal een gemoduleerde trilling, dan moeten we in
(339) voor E, invoeren de waarde Ex (1
m1 sin p t).
Brengen we dit in toepassing, dan gaat (339) over in:
( 1
m, sin pt + ~ ^-Ec (1 + m, sin ƒ> t)3 j bEx sin co t .... (340)
1 + mt sin p t +
t'a
|
4Ö
I
Werken we deze vorm verder uit, dan vinden we:

r

3 1 £r( 1 i; 3 mr I + 1 + ït£?( 1 + 1 mf mï
2
4
1I
4 b
-ƒ
E^m^
sin
jpt
;
bE
x
sin
co t
9 4 E^m,2 cos 2 p t---- -g
~

{■

8 b

sin p t +

(341)

In verband met de selectiviteit van de in de plaatketen opgenomen trillingskring zijn van deze uitdrukking slechts die termen voor ons van belang, waarin
sin 01 t of sin p t sin co t voorkomt. Voor dit deel van (341) kunnen we nu
schrijven:
T
9 d £1'( 1 + 4mi2)
1 4

ia —

m, sin p t

T . 3 d

1 +4 6

. J ,

l

Ef ( 1 +-mr )

3 d £r(

r4&

\

2

3

ƒ

| bEv sin co t

(342)

2

Zoals uit deze afleiding blijkt, is ten gevolge van de kromming van de
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7a-Vg-karakteristiek, de modulatiegraad niet meer bepaald door mt, doch door:
+ 4m/)

I+
m2 —-----

1 + 3 <ƒ £1’I

------

(343)

772 1

1

4*
Voor de optredende modulatieverdieping kunnen we nu in verband met (335)
schrijven:
TTly

'2 —

m1

-l

• ioo % =

• 100%

(341)

2^

«3

Voor een kleine waarde van de modulatiegraad m, en voor kleine waarden
van £j kunnen we met enige benadering schrijven:
3d
77?.
(345)
2 b

Volgens (280) op blz. 173 is de vervorming ten gevolge van de aanwezig
heid van de 3e harmonische bepaald door:

-

4o

Hieruit volgt gemakkelijk:
77?
6 • d3...................................................... (346)
Bij een modulatieverdieping van 1 % treedt dus gelijktijdig een vervorming
door de aanwezigheid van de 3e harmonische op van ca. 0,17 %.

Modulatievervorming.
Het zal duidelijk zijn, dat tegelijk met de modulatieverdieping ook ver
vorming van de modulatie optreedt. Dit komt duidelijk tot uiting in uit
drukking (341), waarin ook de 2e en 3e harmonische van de l.f. trilling waar
mede gemoduleerd is, voorkomen. Zoals uit de bedoelde vorm blijkt, is de
amplitude van de derde harmonische veel kleiner dan die van de tweede, zodat
de vervorming practisch bepaald wordt door de aanwezigheid van de tweede
harmonische. Voor de optredende modulatie-vervorming dm, kunnen we dan
ook een uitdrukking bepalen, welke het quotiënt is van de amplitude van de
2e harmonische en de amplitude van de eerste harmonische. We vinden dan:

dm

............................................... (347)

In verband met (346) kunnen we nu ook weer schrijven:
(348)
dm = 4,5 • d3 •
.
Kruismodulatie.
Het kan voorkomen, dat men bij de ontvangst van de draaggolf van een
zwakke zender, tegelijk de modulatie waarneemt van een op een geringe
frequentie-afstand van eerstgenoemde zender gelegen plaatselijke, dus sterke,
zender. Valt de draaggolf van de gewenste zender weg, dan zal ook de
plaatselijke zender in het geheel niet meer of slechts Zeer zwak worden waar
genomen. Blijkbaar wordt dus de modulatie van de plaatselijke zender over
gebracht op de draaggolf van de gewenste zender. Dit verschijnsel wordt
kruismodulatie genoemd.

►
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Langs dezelfde weg als in de voorgaande gevallen kunnen we ook voor de
kruismodulatie een uitdrukking bepalen.
We gaan in het volgende weer uit van de gedachte, dat de fa-Ug-karakteristiek
van een penthode is voor te stellen door:

Za
Za'0 + 6£g + c£g2 + <7£g3We veronderstellen thans weer het geval, dat er tussen rooster en kathode
van de buis een gewenste h.f. wisselspanning, voor te stellen door Ej sin co t,
en een storend h.f. signaal E2 sin q t werkzaam zijn.
In verband met het voorgaande zal het zonder meer duidelijk zijn, dat de
wisselstroomcomponent van de plaatstroom is voor te stellen door:
ia
b (E, sin cot 4- E2 sin qt) 4- c (Etsin cot + E., sin qt)- +
- d (E, sin cot 4- E2sin qt)2........................................ (349)
Werken we deze vorm uit en houden we in verband met de in de plaatketen
aanwezige afgestemde keten slechts rekening met die termen welke co bevatten,
dan vinden we voor de eerste harmonische van de gew'enste h.f. trilling de
volgende uitdrukking:
(l
4F£‘2 1 if^^firSincut
iaj
1 4Er
(35°)
Aangezien kruismodulatie in hoofdzaak optreedt bij de ontvangst van zwakke
zenders, is de waarde van E, in het algemeen klein, zodat met enige benadering
de vorm overgaat in:
|d
b E^èE.sincot
I
(35l)
‘3j
Hieruit blijkt dus, dat indien voor het bepalen van de plaatstroom bij een
penthode de derdemachtsfunctie niet verwaarloosd mag worden, de versterking
van het afgestemde signaal afhankelijk is van de amplitude van het storende
signaal.
Is het storende signaal echter gemoduleerd, dan moeten we in (351) voor
E2 invoeren E2 (1
m2 sin p t). Hiermede gaat deze uitdrukking dan over in:
'31

11 + - ^E_,2 (1 4- m, sinpt)2| 6Et sin cot

(352)

Werken we deze vorm verder uit, dan vinden we, indien we in verband
met de in de plaatkring aanwezige trillingskring geen rekening houden met
de 2e harmonische:
'ai

I1

’

+

1 m,'1 j : 3

sinptj öEy sin cot . . . . (353)

Deze uitdrukking kunnen we ook in de volgende gedaante brengen:
3 dbE-,-m.,
:,2jj &E, sin cot
sin pt
'31 =

1+

alM' 1 i'M

•{l +

(354)

Deze vorm is geheel gelijksoortig met de uitdrukking (139) voor een gemo
duleerd signaal, welke we op blz. 94 gegeven hebben.
Uit de afleiding blijkt dus, dat de draaggolf van de gewenste zender gemo
duleerd wordt door de storende zender. De graad, waarin het gewenste signaal
gemoduleerd wordt, is:
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3^r
znk

—j---------------------------------- m.>

(355)

)

I

Nu verstaat men onder de kruismodulatiefactor (K), de verhouding van de ten
gevolge van de kruismodulatie door het storende station veroorzaakte modulatie,
tot de modulatiegraad van het gewenste station, vooropgesteld, dat beide
stations tot eenzelfde graad gemoduleerd zijn. Dus m,
m2.
In verband met deze definitie vinden we voor K:

3 -£ 2
K

■ 4s£-'(

(356)
I

Uit de uitdrukkingen (345), (347) en (_
(356) blijkt, dat practisch de mo
dulatieverdieping, de modulatievervormingg en de kruismodulatiefactor
evenredig zijn met het kwadraat van de
K=1%
\lpft" m 'I
v
roosterwisselspanning.
Dit komt voor K nog meer tot uiting,
p'iooo^j
indien we voor kleine waarden van ~
voor K schrijven:
K

d„ .
3bE^

(357) 100

In verband met (280) kunnen we ook
voor de kruismodulatiefactor schrijven:
K ---- 12 • d3

(358)
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Practisch is het nu van veel belang,
dat men kan nagaan, hoe groot de waarde is van de effectieve roosterwissel
spanning, welke voor een van te voren vastgestelde waarde van de kruismodulatie
factor, de modulatievervorming en de modulatieverdieping, kan woroen toe
gelaten bij instelling op verschillende steilheden van de buis.
Hiertoe worden dan ook zg. kruismodulatiekrommen gegeven. In het alge
meen geeft men deze krommen tegenwoordig bij K
i %. Een dergelijke
kromme is in fig. 177 weergegeven.
Hierbij is op de verticale as de grootte van de effectieve waarde van de
roosterwisselspanning uitgezet, terwijl op de horizontale as zijn aangegeven
de verschillende steilheden van de gebruikte buis. Hierbij is K = 1 %. In
verband met de gevonden uitdrukkingen voor mv en dm>
dm, zal het duidelijk
zijn, dat deze kromme tevens geldt voor mv = 2 % en voor dm -- 2,6 %.
Uit deze grafiek kunnen we nu bv. aflezen, dat bij een ingangssignaal van
300 mV en een steilheid van 900 u.A/V de kruismodulatiefactor 1 % is. Zoals uit
de grafiek blijkt, is bij deze instelling de buis het meest gevoelig voor kruis
modulatie.
Daar de drie hier bedoelde verschijnselen evenrec.ig zijn met het kwadraat
van de roosterwisselspanning, kunnen we ook met behulp van dezelfde figuur
voor andere waarden van K de grootte van de toelaatbare waarde van de
roosterwisselspanning bij de verschillende steilheden bepalen.
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Maatregelen om de vervormings- en storingsverschijnselen
tegen te gaan.

Het zal in verband met het voorgaande duidelijk zijn, dat aan h.f.-buizen,
welke tevens voor sterkteregeling worden gebruikt, en dit is practisch meestal
het geval, bijzondere eisen moeten worden gesteld.
Zoals we reeds hebben opgemerkt, wordt de versterking van het inkomende
signaal geregeld door de verandering van de negatieve roosterspanning van
deze buis. Worden sterke signalen ontvangen, dan wordt tussen rooster en
kathode van de buis een grotere negatieve voorspanning aangelegd dan bij de
ontvangst van zwakke signalen. In het eerste geval werkt de buis dus op een
ander deel van de /a- Vg-karakteristiek dan in het tweede geval. Zijn er nu
sterke krommingen in de karakteristiek aanwezig, dan kan modulatievervorming optreden. We moeten hierbij vooral bedenken, dat bij de ontvangst van
sterke signalen een groter deel van de karakteristiek gebruikt wordt dan bij
de ontvangst van zwakke signalen. Het gebruiken van een groter deel van de
karakteristiek kan op zichzelf al de oorzaak van vervorming zijn en dit wordt
natuurlijk des te erger, naarmate de kromming in de grafiek groter is. Is het
te ontvangen signaal echter maar zwak, dan zal de buis practisch geen regelspanning ontvangen. We werken dan in een deel van de /a-I^g-karakteristiek,
waar de steilheid veel groter is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid, dat een
ander signaal van een zender met nabijgelegen frequentie te sterk tussen rooster
en kathode van de buis doordringt, zodat derhalve bij ongeregelde of zwak
geregelde toestand van de buis de kans op kruismodulatie groot is.
In het voorgaande is duidelijk tot uiting gekomen, dat de kruismodulatie
en de modulatievervorming veroorzaakt worden door de kromming van de
karakteristiek. Naarmate de karakteristiek dus een sterkere kromming heeft, is
deze in verband met de bedoelde vervorrmngsverschijnselen minder gunstig.
Om dus gunstige kruismodulatie-eigenschappen te hebben, moet de karakteristiek
van de buis een zo zwak mogelijke kromming hebben. Het is verder van belang,
dat de karakteristiek overal zodanig is, dat de kruismodulatiefactor en de
vervorrmngsverschijnselen bij elke waarde van de roostervoorspanning zo
gunstig mogelijk zijn.
Nu is het mogelijk, door de manier van wikkelen van de rooster de /a-Vgkarakteristiek van de buis te beïnvloeden. Veronderstel het geval, dat de
windingen van de rooster van een buis ruim uit elkander liggen, dan zullen
die delen van de kathode, welke direct onder een roosterwinding gelegen zijn,
veel meer door de roosterspanning worden beïnvloed dan de andere delen
van de kathode, waarboven een roosteropening optreedt. Die delen van de
kathode, welke vlak onder een roosterwinding liggen, zullen bij een bepaalde
waarde van de anodespanning en roosterspanning minder electronen aan de
plaatstroom doen deelnemen dan de andere delen van de kathode, welke onder
een roosteropening gelegen zijn. Hoe groter dus de openingen tussen de roosterwindingen, des te kleiner zal de invloed van de roosterspanning op de plaat
stroom zijn, waaruit weer volgt, dat de steilheid van de buis klein is. Liggen
de roosterwindingen echter dichter bij elkander, dan zal het gedeelte van de
kathode, dat direct door de roosterwindingen beïnvloed wordt, toenemen, dus.
zal de invloed van de roosterspanning groter en daarmede de steilheid van
de buis groter zijn.
In het eerste geval verkrijgen we dus een buis met een geringe steilheid
en indien beide buizen eenzelfde ruststroom hebben, zal de eerste buis een
grote roosterruimte hebben en we verkrijgen dus een grafiek met een lange
staart. In het tweede geval zal de steilheid groter zijn en de roosterruimte
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dus klein, de optredende kromming in de grafiek zal dan echter meer gepro
nonceerd zijn dan in het eerste geval.
De beïnvloeding van de 7a-V'g-karakteristiek, welke op deze wijze kan
worden verkregen, is niet zo groot als dikwijls gewenst kan zijn. Om deze reden
is dan ook naar een andere mogelijkheid gezocht, om een in verband met kruis
modulatie en modulatievervorming gunstiger Ia-I/g-karakteristiek te verkrijgen.
Een en ander is op de volgende manier te bereiken.
In fig. 178 geeft A een karakteristiek aan van een buis met normale steilheid.
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B
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Fig. 178.
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Fig- 179-

Zoals uit de figuur blijkt, heeft deze grafiek slechts
B
een kleine roostcrruimte en is dus voor regeling
van de geluidssterkte niet te gebruiken. Voor
A
versterker is een buis met een dergelijke grafiek
zeer geschikt. De grafiek, welke in deze figuur
met B is aangegeven, heeft een kleine steilheid en
heeft daardoor een langere staart, terwijl er tevens
een geringere kromming in voorkomt dan in A.
Deze grafiek is dus gunstig wat kruismodulatie -Vg
eigenschappen enz. betreft.
Fig. 180.
Om dezelfde gunstige kruismodulatie-eigenschappen te behouden, en toch dezelfde steilheid
te hebben als de grafiek in A weergeeft, moest de grafiek B een verloop hebben
als door C is weergegeven. Deze grafiek heeft echter het grote nadeel, dat er
in ongeregelde toestand, dus bij een kleine waarde van de negatieve roosterspanning, een grote plaatstroom vloeit.
Schakelen we nu een buis met karakteristiek A parallel aan een buis met
karakteristiek B, op een wijze als in fig. 179 is weergegeven, dan verkrijgen
we als resultante van beide buizen'een Ia- Vg-karakteristiek, welke bepaald
wordt door de som van de plaatstromen van de beide buizen, welke bij de
verschillende roosterspanningen optreden. Op deze wijze ontstaat dan grafiek C
in fig. 180.
Zoals uit de grafieken A en B blijkt, zal de buis met grafiek B in ongeregelde
toestand een grote versterking veroorzaken. Bij grotere negatieve voorspanning
zal deze buis echter ten gevolge van de kleine steilheid in de kromming van
de grafiek modulatievervorming kunnen doen ontstaan. Wat grafiek A be
treft merken we op, dat deze in ongeregelde toestand minder invloed op
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de versterking heeft. Naarmate er 1echter geregeld wordt gaat de staart van
deze grafiek meer en meer een grotere rol spelen,
,
, en bij zeer sterke regeling
Zal de buis met grafiek B geen invloed meer hebben. Voor deze grotere
negatieve roosterspanningen, welke dus bij sterke regeling worden aangelegd,
voldoet de grafiek A goed wat betreft de modulatievervorming.
Practisch kunnen we de rooster van een buis nu zodanig construeren, dat
het juist is of enige verschillende buizen met elkander parallel geschakeld
staan. Dit wordt bereikt, door de rooster met veranderlijke spoed te wikkelen.
Op deze wijze kan dan een buis verkregen worden, die bij elke waarde van
de negatieve roosterspanning zo gunstig mogelijke eigenschappen heeft wat
betreft kruismodulatie en modulatievervorming.
Nu hebben in het algemeen buizen, welke voor regeling van de geluids
sterkte worden gebezigd en die met een vaste schermroosterspanning werken,
in ongeregelde toestand een betrekkelijk hoge anodestroom, hetgeen als een
nadeel is aan te merken. Door toepassing van het principe van meelopende
schermroosterspanning kan nu bereikt worden, dat bij ongeveer gelijke kruismodulatie-eigenschappen de steilheid bij minimale roosterspanning groter en
de daarbij optredende anodestroom kleiner is.
In fig. 181 is het schema van een penthode met zg. meelopende scherm
roosterspanning weergegeven.
Uit dit schema blijkt, dat de schermrooster door middel van een serieweerstand
Ia
gevoed wordt. Deze weerstand moet nu
een zodanige waarde hebben, dat bij
14 mA
minimale voorspanning de schermrooster-

"IT I'T 1111111 H 5

j | %=2sov| ; | T,

mwr
inr -^
tffl ! I
mjnTBTföV2

12

,___

10
8

6

FHU*

4

; i ! I lp

AV R
Fig. 181.

i

1

Vq,

-28-24-20-16-12 -8 -4V 0
Fig. 182.

spanning de voorgeschreven waarde heeft. Naarmate de voorspanning van de
stuurrooster toeneemt, zal de schermroosterstroom afnemen, waardoor de
spanningsval over de serieweerstand daalt, hetgeen ten gevolge heeft, dat de
schermroosterspanning toeneemt en in sterk geregelde toestand practisch gelijk
zal zijn aan de spanning van de anode.
Heeft zulk een buis een stuurrooster, waarvan de grootste openingen in
verhouding tot de openingen van een buis welke met vaste schermrooster
spanning werkt, verkleind zijn, dan is de beginstroom kleiner en dus de
steilheid groter.
We verkrijgen op deze wijze een buis met een /a-Vg-karakteristiek, zoals
voor de EF9 in fig. 182 is weergegeven.
Volledigheidshalve zijn in fig. 183 de steilheidskrommen van de EF9 bij
verschillende waarden van de schermroosterspanning weergegeven. Bij de
beschouwing van deze grafieken moeten we bedenken, dat bij iedere toe
neming van de roostervoorspanning op een andere kromme gewerkt wordt. Het
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desbetreffende deel van <de
’ kromme, waarop men werkt, is altijd zo gunstig
mogelijk gekozen met betrekking tot de kruismodulatie.
Voor het algemeen overzicht zijn in ffig. 184
", nog weergegeven de modulatiekarakteristiek, de grafiek betreffende de modulatiebrom1 en de grafische
voorstelling welke het verband aangeeft tussen de steilheid en de daarbij
optredende plaatstroom.
Vraagstukken.
1.

In de anodeketen van een h.f.-versterkerbuis ligt een trillingsketen met
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een capaciteit van 100 pF. Deze kring wordt afgestemd op een golflengte
van 1050 m.
Hoe groot is de bereikte versterking:
a. voor de afgestemde golflengte;
b. voor een golflengte waarvan de frequentie 10 000 perioden verschilt
met die van de draaggolf?
Het volgende is nog gegeven: weerstand spoel 30 tl; g h.f.-buis 25; steilheid
h.f.-buis 0,5 mA/V.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. 15 Juni 1928.
2. Een spoel met een zelfinductie van 2200 u.H dient, om in combinatie
met een condensator van 500 pF max.-cap. het lange-golfgebied te bestrijken.
Indien de eigencapaciteit van de spoel en de minimum-capaciteit van de
condensator tezamen 80 pF bedragen, welk gebied kan dan worden bestreken?
Als de h.f.-weerstand van de spoel 40 D bedraagt, hoe groot is dan de
resonantie-impedantie van de keten op een golflengte van 1500 m?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Januari 1931.

3-

Tussen rooster en kathode van een triode wordt een wisselspanning
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van 1 V aangelegd met een frequentie van 200 000
ooo per./sec. In de plaatkring
van de buis is opgenomen een op die golflengte afgestemde keten, bestaande
uit een spoel en een variabele condensator.
Gegeven is:
de zelfinductie van de spoel is 2000 [xH;
de steilheid der buis is 1,2 mA/V;
de versterkingsfactor is 24;
de h.f.-weerstand van de spoel is 62 12.
Hoe groot is de capaciteit van de variabele condensator bij juiste afstemming
en hoe groot is de spanning aan zijn klemmen?
Tot welke waarde moet deze capaciteit worden vergroot teneinde de spanning
aan de klemmen van die condensator tot op de helft terug te brengen?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Januari 1932.
4. Hoe zou u te werk gaan indien u verzocht werd een reeks grafieken
op te nemen van een schermrooster-h.f.-buis met veranderlijke steilheid (zg.
selectode), teneinde uit die grafieken de grootheden der buis te leren kennen,
welke voor de werking van de buis van belang zijn?
Welke schakelingen zou u daarbij toepassen en welke meetinstrumenten zou
u daarbij nodig hebben?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1933.

5. Een spoel van 220 ;j.H wordt gebruikt als afstemspoel. De maximumgolflengte is 621 m. De minimum-capaciteit in de kring is 55 pF.
Wat is de maximum-capaciteit van de afstemcondensator en de minimumgolflengte waarop de kring afgestemd kan worden?
Wanneer bij de maximum-golflengte een blokkeringsweerstand wordt gemeten
van 50 000 12, wat is dan de verliesweerstand van de kring bij deze golflengte?
Examen radiotechnicus N.V.V.R. September 1933.
6. De plaatleiding van een buis bevat een afgestemde kring bestaande uit
een zelfinductie van 10 millihenry en een capaciteit van 1000 pF. De h.f.verliesweerstand van de spoel bedraagt 40 f2, die van de condensator is te
verwaarlozen.
De negatieve roosterspanning is zodanig ingesteld, dat de buis in het rechte
deel van de karakteristiek werkt.
Men legt tussen rooster en kathode een wisselspanning aan van 0,5 V,
waarvan de frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie van de keten.
Hoe groot is de wisselspanning aan de uiteinden van de kring en hoe groot
is het in de keten verbruikte vermogen?
R;
ioooü(f2, S
1 mA/V.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. October 1934.

7. Een h.f.-penthode heeft een steilheid van 2 mA/V en een versterkingsfactor 4000. De plaatkring bevat een trillingsketen bestaande uit een zelfpH, waarvan de h.f.-verliesweerstand 25 £2 bedraagt, en een
inductie van 125
1
•
• afgestemd
'
• op 150 m.
verliesvrije condensator. —
De ■kring
is
Hoe groot is de versterking voor deze golflengte?
Hoe groot zou de versterking worden, indien men de h.f.-verliesweerstand
van de kring 2,5 12 zou kunnen maken?
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937.
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8. Teneinde de verliesweerstand van een spoel te bepalen, vormt men van
die spoel en een verliesarme condensator- een trilhngskring. Parallel op de
condensator wordt een verliesvrije buisvoltmeter geschakeld. Men koppelt een
generator, waarvan de golflengte 200 m bedraagt, los met de kring. Men regelt
de koppeling tussen kring en generator zodanig, dat de spanning op de
condensator bij resonantie 10 V bedraagt. De grootte van de condensator is
dan 200 pF.
Vervolgens verdraait men de condensator zo ver totdat de voltmeter 7 V
aanwijst. Het blijkt dan, dat de capaciteit van de condensator 194 pF be
draagt.
De capaciteit van de buisvoltmeter en de toevoerdraden is 20 pF.
Hoe groot is het decrement van de kring en hoe groot is de verliesweerstand
van de spoel?
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937.
9. Een h.f.-transformator heeft een primaire zelfinductie van 500 :iH.
Wanneer de primaire en de
secundaire wikkeling in serie
verbonden worden, bedraagt
de totale zelfinductie > 720
p.H. Worden de verbindin
gen van de primaire wikke
ling omgekeerd, dan bedraagt
de totale zelfinductie 680 (zH.
Q1V
1
Hoe groot is:
1
ie. de sec. zelfinductie;
1
2e. de wederz. inductie;
J.
3e. de koppelcoëfficiënt?
A
BI
Examen radiotechnicus
Fig. 185.
N.R.G. September 1938.

In de anodeketen van een buis is een kring opgenomen, bestaande uit
10.
met weerstand, waaraan parallel is geschakeld een
een zelfinductiespoel
:
condensator.
De voeding voor de anode wordt betrokken uit een batterij met een spanning
van 1000 V.
De inwendige weerstand van de batterij is te verwaarlozen.
De anodegelijkstroom is 0,6 A.
De anodedissipatie is 191 W.
De anodeketen is afgestemd op de frequentie van de roosterwisselspanning.
De weerstand van de spoel is 25 D.
Hoe groot is de stroom door de condensator?
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1939.
11. Een h.f.-versterker bevat een buis met een versterkingsfactor g = 1000
en een steilheid van 2 mA/V.
In de plaatleiding is opgenomen een afgestemde keten, waarvan de zelf
inductie 200 ,zH is en de capaciteit 50 pF bedraagt (fig. 185).
De spoel heeft een h.f.-verliesweerstand van 8 Q.
Op de rooster van de buis wordt een wisselspanning aangesloten, waarvan
de grootte 0,1 V is en de cirkelfrequentie 01 = 107 rad./sec.
Men meet de versterkte spanning op de afgestemde kring door middel van
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een buisvoltmeter, die een ingangscapaciteit heeft van ió2/3 pF, terwijl de
ingansgweerstand is te verwaarlozen.
Hoe groot is de spanning, die de voltmeter aanwijst?
Kan men door verdraaien van de condensator deze spanning vergroten?
Hoe groot wordt de spanning dan maximaal?

Examen radiotechnicus N.R.G. October 1939.
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XIII

KOPPELING VAN ANTENNE AAN ENKELVOUDIGE
EN GEKOPPELDE KETENS.
De wisselspanningen zoals deze door een zender in de ontvangantenne worden
opgewekt, zullen over het algemeen een slechts zeer geringe waarde hebben.
Daarom is het nodig dat deze spanningen versterkt worden.
Het is nu mogelijk versterking van deze antennespanningen te verkrijgen,
zonder dat energielevering behoeft plaats te vinden. Het zal geen nader betoog
behoeven, dat we er steeds naar zullen streven, deze soort van versterking zo
groot mogelijk te doen zijn.
Naast het feit, dat de versterking zo groot mogelijk dient te zijn, moeten
we bij de beoordeling van de hierna te beschouwen schakelingen nog met een
andere belangrijke eis rekening houden, en wel met deze, dat de eigencapaciteit
van de aan te sluiten antenne practisch geen invloed op de afstemming van
de ontvanger mag uitoefenen. Deze voorwaarde zal duidelijk worden, indien
we bedenken, dat practisch alle ontvangers voorzien zijn van een afstemschaal, waarop de namen van de stations zijn aangebracht.
Heeft nu de aansluiting van de antenne invloed op de afstemming van de
ontvanger, dan zal de stationsschaal slechts kloppen bij gebruik van een
antenne, waarvan de eigencapaciteit overeenkomt met die waarmede de ont
vanger is afgeregeld. Daar er v;an een uniforme capaciteit van de in gebruik
zijnde antennes geen sprake is, zal het duidelijk zijn, dat in de meeste gevallen
geen practisch nut van de stationsnamenschaal te verwachten zou zijn. Tevens
zou door het aansluiten van de antenne de ingangskring van de ontvanger
verstemd worden t.o.v. de eventuele andere kringen. Uit dit oogpunt bezien,
mag de antennecapaciteit dus practisch geen invloed op de afstemming van
de ontvanger uitoefenen.
Het voorgaande samenvattende, komen we voor de beoordeling van de hier
te beschouwen schakelingen dus tot de volgende eisen:
ie. een zo klein mogelijke invloed van de antennecapaciteit op de afstemming;
2e. een zo groot mogelijke versterking zonder energielevering.
Om een beeld van de practische uitvoering te geven, zullen we hier enige
schakelingen behandelen, die veel worden toegepast.

I. Koppeling van een antenne aan een seriekring bestaande uit L, C en R.

a.

Algemeen.

Het is ons uit het voorgaande bekend, dat indien aan een serieketen een
spanning E^ wordt aangelegd met cirkelfrequentie w = <o0, de spanning over
de capaciteit of zelfinductie van de afgestemde kring bepaald is door:

Et

. v0L
E.
a R

(359)
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De bereikte opslingering is dan gegeven door:
Ei
coo E

(360)'

"'ET- R~

Indien echter in een antenne een spanning £a wordt opgewekt en deze
antenne wordt aan de trillingskring verbonden, dan moeten we nog met andere
factoren rekening houden voor het bepalen van de bereikte opslingering.
Om een en ander te verklaren beschouwen we fig. 186.
In deze figuur is de antenne voorgesteld als een spanningsbron Ea zonder
inwendige weerstand, met welke spanningsbron de inwendige weerstand (een
capacitieve reactantie) in serie is geschakeld.
In dit geval en eveneens in het hierna volgende zijn de zelfinductie en
ohmweerstand van de antenne buiten
beschouwing gelaten, aangezien deze
inductieve reactantie en de ohm
weerstand zo klein zijn t.o.v. de capa
=y=ca
citieve reactantie van de antenne, dat
ze practisch te verwaarlozen zijn.
antenne/
We kunnen de reactantie van de
antenne dus voorstellen door 1/7 co
c“T l
waarin Ca de capaciteit van de antenne
voorstelt.
Fig. 186.
Veronderstellen we nu het geval, dat
in de antenne een spanning E3 met
cirkelfrequentie co, overeenkomende met de eigen cirkelfrequentie <o0 van de
afgestemde kring, werkzaam is, dan zal de stroom in de gehele keten bepaald
zijn door:

11

ca,

■£a

4=

ƒ

j "o Ca

De spanning over de capaciteit C van de afgestemde kring is dan bepaald door:

£1 = £a •

1
1

• “0L

1

£a •

1

+ 7?

«o L
R

(361)

j “o Ca
J Cüo Ca R
De bereikbare opslingering is dan te berekenen uit:
Ex

7

e.1

cooL

1
-;

1

,

(362)

j w0CaR

Uit (362) komt duidelijk naar voren, dat de opslingering groter zal zijn,
naarmate i/j co CaR een kleinere waarde heeft. Daar voor een bepaalde kring
en bij een zekere afstemming R en ca0 constanten zijn, zal de opslingering
afhankelijk zijn van de grootte van Ca. Om dus in dit geval een grote
opslingering te verkrijgen, moet Ca groot zijn. De eigencapaciteit Ca van een
normale antenne bedraagt ca. 200 pF en daar de afstemcapaciteit C varieert
tussen 25 en 500 pF, is de waarde van Ca te klein en zal daardoor de grootte
van de bereikbare opslingering zeer begrensd zijn, ondanks het feit, dat een
goede kringkwaliteit aanwezig is.
Om dus de invloed van Ca op de opslingering te verminderen, moeten
bijzondere maatregelen genomen worden.
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Verschillende van deze mogelijkheden, welke practisch worden toegepast,
zullen we in het volgende behandelen.

b. Capacitieve antennekoppeling aan een serieketen.
Ter vermindering van de invloed van Ca op de grootte van de bereikbare
opslingering, kunnen we parallel aan de antenne een capaciteit schakelen,
welke groot is t.o.v. C en Ca. Noemen we deze capaciteit C^1, dan verkrijgen
we de schakeling welke in fig. 187 is weergegeven.
tvr
_ .11 _
_______
j__________ i_ _i_ i_.
1 .
. _ iWe zullen
voor deze
schakeling
de
opslingering
berekenen, in het voor
de practijk het meest van belang zijnde geval, waarbij Ckl.zo groot is t.o.v.
C en Ca, dat de impedantie tussen de
R
punten p en q van fig. 187 bij benade
P
ring gelijk is aan 1/7’ <0 Ckp
De spanning Ek tussen deze punten
is dan bepaald door:
Ca
L
I
Ea
v
“ Ckj ■

to Ca

co C^

ck,

Hieruit volgt eenvoudig:

■Ek = -Ea

C

Ca'faCkl • •

J.

ga

; E,
Z____ L

s

Fig. 187.
Indien de frequentie van de antennespanning overeenkomt met de eigenfrequentie van de serieketen gevormd door 7?, L en C, zal de stroom door
deze keten bepaald zijn door:
Ek
I
R ’
De spanning over de afstemcapaciteit is dan te berekenen uit:
■ <*><> L
P
Ek
r
p
Ca
Ei--- D • ]* “
jw
oE
o E——ka
Eap. 7;—
R '
X
Ca 7-

Laten we de phaseverschuiving, welke in dit geval van ondergeschikt belang
is, buiten beschouwing, dan kunnen we de opslingenng van deze schakeling
bepalen uit:
“»E
Ca
Er
a = -pr~
(364)
R

Conclusie. Uit (364) valt af te leiden, dat de opslingering nagenoeg onaf
hankelijk van de golflengte is, daar in (364) C, de afstemcapaciteit, niet voor
komt. Dit is als een groot voordeel van deze schakeling te beschouwen. Naar
mate de kwaliteitsfactor een gunstiger waarde heeft, zal de opslingering
toenemen.
Voorbeeld. Indien in een bepaald geval gegeven is: Ca = 200 pF; Ckl = 5000

ao E = 100, dan zal de opslingering in het gehele golfbereik bepaald
pF en —

R

zijn door:

(Z =

200
• 100 = 3,8.
5000 + 200

Aangezien men echter bij de in gebruik zijnde ontvangtoestellen niet één
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enkele keten gebruikt, doch een aantal op dezelfde ƒƒ•</,
kringen, heeft de bovenbehandelde schakeling het r.^/ieei, ds
goede gelijkloop van de verschillende kringen te '/erkr;;ger.z
kringen ook een capaciteit van de grootte van Ckj moet opr.

c.
1

Inductieve antennekoppeling aan een serieketen.

Een tweede mogelijkheid om de te kleine waarde van Ca te comper.'.ere:'.,
is het parallel aan Ca schakelen van een zelfinductie Lki, welke ze:f:r.duc~;e
klein moet zijn t.o.v. de in de afgestemde kring opgenomen zelfinductiespoe; L.
Nex&ex moet de waarde van Ekl zodanig zijn, dat de serieschakeling van Ca
en Lki zich capacitief gedraagt. Volgens (87) deel I zal de vervangingscapaciteit
een grotere waarde dan Ca hebben.
Brengen we het voorgaande in toepassing, dan wordt de schakeling ver
kregen, welke in fig. 188 is weergegeven.
Voor het bepalen van de bereikbare opslingering
R
van deze schakeling zullen we weer uitgaan van
s
T
het practisch het meest van belang zijnde geval,
’
waarde heeft, dat de
waarbij
Lkl zodanige
een
Ca
L
impedantie tussen de punten s en t practisch
Lk<
gelijk is aan j co
De spanning tussen deze punten S en t kan
C
iE’ dan worden berekend uit:
ƒ c°o Eki
• ■ (365)
Ek —
• ƒ <oo Eki — Ea 1
Fig. 188.
j “o Ekj +
ƒ "o Ca
Hierbij hebben we aangenomen, datt een wisselspanning met frequentie
gelijk aan de eigenfrequentie van <de
’ serieketen R, L en C werkzaam is.
Vermenigvuldiging van teller en noemer van (365) met —j Ca en delen
door coo levert op:
1 rEkj Ca
(366)
Ea
-=Ea
Lk] C.--LC
ik! Ca— ~

tl

CÜQ-

Daar het product Lkl Ca klein is t.o.v. het product LC, kan het eerstgenoemde
in de noemer van (366) worden verwaarloosd, zodat we vinden:
Ekj Ca
(367)
Ea
Ek
LC
'
w0»
Het zal duidelijk zijn, dat de spanning E1 in dit geval, waarbij co
weer te berekenen is uit:
T
<o0 L.
(368)
£1 = -Ek • J R
’
Substitueren we hierin de waarde van Ek volgens (367), dan vinden we:
Eki Ca

. coo E

El = ~Ea-£^r- 'jR

(369)

Uit deze uitdrukking kan de opslingering weer worden berekend. 'Indien we
Wederom geen aandacht aan de phaseverschuiving besteden, vinden we voor
de opslingering:
k] C
Ca3 m0L
Ey
Lkl
(370)
“
Ea
LC ' R
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Conclusie. Uit (370) kunnen we afleiden, dat de grootte van de opslingering
afhankelijk is van de capaciteit van de afstemcondensator. De opslingering en
daarmede dus de versterking zal derhalve voor Je langere golven in een bepaald
golfbereik kleiner zijn dan voor de kortere golven in dit bereik.

II.

Koppeling van de antenne aan een parallelkring bestaande uit R,
L en C.
a.

Algemeen.

Het komt dikwijls voor, dat de antenne moet worden gekoppeld aan een keten
waarbij de zelfinductie parallel gescha_____
keld staat aan de afstemcapaciteit.
Het principe hiervan is in fig. 189
weergegeven.
Ca
Zoals uit deze figuur blijkt, staat de
L
C
antennecapaciteit C3 bij deze schake
E,
ling parallel aan de afstemkring en dus
ook tevens parallel aan de afstem
capaciteit C.
R
Zal voor deze schakeling de invloed
van C3 op de afstemming verwaarloos
baar klein zijn, dan moet de eigencaFig. 189.
paciteit van de antenne zeer gering zijn.

‘l

—r

Ca

II

Ck2

la

1
Cv
L

C
R

I
Fig. igo.

L

El

t

—r

R

Fig. 191.

Ten gevolge van de hiervoor genoemde grootte-orde van een normale
antenne moet de invloed van de antenne-capaciteit ook bij deze schakeling
worden verkleind. Bij de eerste behandelde schakelingen moest de capaciteit
van de antenne worden vergroot, terwijl bij de thans behandelde schakeling
de capaciteit moet worden verkleind. Deze verkleining van de capaciteit Ca
op een kunstmatige wijze kan op verschillende manieren plaats vinden.
b.

Capacitieve antennekoppeling aan een parallelketen.

Indien we in serie met de antenne een kleine capaciteit Cfc2 opnemen, dan
zal de totale capaciteit van Ca en Cfc., bepaald worden door de grootte van de
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kleinste capaciteit. Nemen we dus voor Cu, een juiste capaciteitswaarde, dan
kan de invloed van (Ca op de afstemming practisch buiten beschouwing worden
gelaten. nassen we dit toe, dan verkrijgen
' .3 1 we het schema, dat in fig. 190 is
weergegeven.
Om voor dit geval de opslingering te bepalen, kunnen we het schema van
fig. 190 vervangen door het schema volgens fig. 191, in welk laatstgenoemde
schema voor de serieschakeling van Ca en Cfc., een vervangingscapaciteit Cv
is opgenomen.
Voor deze schakeling zullen we ook een uitdrukking betreffende de opslingering bepalen. Bij het berekenen van de bereikbare opslingering moeten
we met het volgende rekening houden.
De capaciteit Cv staat wel parallel aan de trillingskring geschakeld, doch
beschouwen we de antenne als de spanningsbron, met een inwendige reactantie
i/jcoCv, dan staat wat betreft de werking van deze spanningsbron de reactantie
1 jivCv in serie met de parallelketen.
Deze parallelketen heeft een impedantie, welke bepaald is door:
""
'tt .*T—

ir- tlil»
., ——
. —|1 I —
* “
iwm - =czavr
. m,.
i_ —
.. - —
-

.

*

R + j <0 L ___
1 - co2 L C + j R co C
De stroom, welke door de gehele schakeling vloeit, is nu te berekenen uit:

Ia

Ea
i
. 7
j w Cv
1

Ea
R
] <•> L
1—co2 L C-jR <0 c

i_
ƒ co Cv

De spanning Et, welke over de parallelketen optreedt, volgt uit:

E, - Ia Verwaarlozen we nu in de teller van
de waarde R t.o.v. joL, dan kunnen
we voor E, de volgende uitdrukking bepalen:

£1

E.

-+

( }'co C.

j co L
R j co L
c) (1 - -o>2L C+ jRm C)
1 - -co2L C + jRo,

Werken we deze vorm uit, dan vinden we voor de opslingering <z, indien
geen rekening gehouden wordt met de phaseverschuiving,

_ £, =

co2 L Cv
<o/?(C+Cv) - <ü2Z.(C+Cv) + I’
1

en veronderstellen we dat de
L(C+ Cv)
frequentie van de werkzame wisselspanning co = coo, dan gaat deze uitdrukking
over in:
Cy
cooL
a—
(37i)
CCv
R

Voeren we hier in, dat <oo2 =

Conclusie. Uit (371) volgt, dat de opslingering en dus de versterking toe
neemt naarmate de kwaliteitsfactor van de keten een gunstiger waarde heeft.
Bij benadering kan deze kwaliteitsfactor voor een bepaald golfbereik als een
constante worden beschouwd. Daar in hoofdzaak C de golflengte bepaalt
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waarop de schakeling is afgestemd, volgt uit (371), dat naarmate de te ontvangen
golflengte groter wordt, de opslingering kleiner zal uitvallen.
Ter verduidelijking van een en ander geven we hier nog het volgende
voorbeeld.
Voorbeeld. Van een afgestemde kring bedraagt de Q-factor 100; C is
veranderlijk van 30—-500 pF; Ck2 = 20 pF.
Daar dus Ck2<< Ca, kunnen we met enige benadering voor Cv schrijven Ck2.
Volgens (371) is voor de kleinste golflengte van het te bestrijken golfgebied
de opslingering:
20
a =-------:------ • IOO = 40
30+ 20

en voor de grootste golflengte:
20
a =------- ;------ • 100^3,8.
500+ 20

Dit verschil in opslingering is dus als een nadeel van deze schakeling te
beschouwen.

c. Inductieve antennekoppeling aan een parallelketen.
Om de invloed van Ca te verkleinen kan in serie met de antenne ook een
zelfinductie
geschakeld worden. Zoals we in de voorgaande schakeling

--4^
Ia

1

Ca

C

Lv

L

E<
Ea

R

Fig. 192.

c
Ea

L
Ei

R

Fig. 193.

hebben gezien, moet de capaciteit Ca van de antenne verkleind worden, hetgeen
vergroot
moet worden,
dus tevens betekent dat de reactantie t/joCa
. ,
a
Plaatsen we dus in serie met Ca een spoel Z-k,
coëfficiënt
Z-ko met een zeer grote
g
van zelfinductie, dan wordt bereikt, dat de totale reactantie van deze serieschakeling van Ca en Z-k2 groter is dan i//<oCa. Hierbij moeten we echter
bedenken, dat de schakeling zich dan inductief gedraagt.
Het schema waarin een en ander in toepassing wordt gebracht, is in fig. 192
weergegeven.
Daar, zoals we reeds hebben opgemerkt, de serieschakeling van Ca en Z-k2
in het bepaalde golfgebied waarvoor de schakeling geldt, zich inductief gedraagt,
kunnen we hiervoor als reactantie schrijven jo>Lv. Hiermede gaat het schema
van fig. 192 over in de schakeling van fig. 193.
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Indien een wisselspanning met cirkelfrequentie co = <o0, dus overeenkomende
met de eigen cirkelfrequentie van de
<’ parallelkring, werkzaam is, kunnen we
voor de impedantie van de vervangingszelf inductie Lv schrijven:

j (,J0 Ev - j W0 L^, + V ~

LC

L^CZ — LC

Ca

Ca

Lv — ^-k2

De totaalstroom 7a door de schakeling kunnen we bepalen uit:

Ea

?a =

E '
C R

j <oo Lv +

De spanning £, over de parallelketen is dan:

Ea

Ei

L
j <o0 Lv +
CR

E
CR

L
■ Ea
j <oo Lv C R — L

(372)

De opslingering is te bepalen uit:
''

£1
Ë-

L
j <ü0 Lv C R ; L

L

i ev

(373)

<00£

Aangezien, zoals we in het voorgaande hebben opgemerkt, Lv groot is t.o.v.
L, kunnen we in de noemer van (373) L t.o.v. de rest verwaarlozen. Hiermede
gaat de uitdrukking (373), indien we de phaseverschuiving buiten beschouwing
laten, over in de volgende gedaante:

£,
L
a - ë; - Lv'

(374)

R

Voeren we in deze uitdrukking voor Lv de waarde in welke in het voorgaande
is gegeven, dan vinden we:
“

= El _
E Ca
£a
L
L k2 Ca -£C

(±0L
R

(375)

Ten gevolge van de grote waarde van L^., is Lfc, Ca practisch altijd zeer
groot t.o.v. LC, zodat we met enige benadering voor (375) kunnen schrijven:
Ej _ L

<ji0L

a'~ ë;~l^ 'r

(376)

Conclusie. Uit de uitdrukking (376) komt naar voren, dat bij deze schakeling
de opslingering en dienovereenkomstig de versterking onafhankelijk is van de
golflengte. Slechts voor de langere golflengten van een golfbereik zal de op
slingering min of meer toenemen, daar in dit gebied het verschil tussen LC
en Lk2 Ca kleiner is.
Men zou geneigd zijn uit (375) af te leiden, dat voor het geval dat Lk2 Ca LC,
de opslingering oneindig groot zou worden. Dit is echter practisch niet het
geval, daar ten gevolge van de verliesweerstand van Lk., en andere verliezen,
welke in het voorgaande buiten beschouwing zijn gelaten, de opslingering altijd
een eindige grootte zal hebben.
231

Door een juiste keuze van
Ca kan het verloop der opslingering nog
worden beïnvloed, waardoor met de aan de keten te stellen eisen betreffende
de gevoeligheid rekening kan worden gehouden.
We kunnen een betrekkelijk vaste waarde van
Ca verkrijgen, indien
parallel aan
een capaciteit geschakeld wordt. In dat geval zal Z-k, Ca minder
afhankelijk zijn van Ca hetgeen ten gevolge heeft, dat de verandering in
gevoeligheid bij gebruik van verschillende antennes minder groot zal zijn.

III.

Koppeling door middel van wederzijdse inductie.

Het schema hiervan is in fig. 194 weergegeven.
Bij de beschouwing van bovenstaande schakeling kunnen we de hierin voor
komende h.f.-transformator op de volgende wijze vervangen denken.
Bij de behandeling van de indirectinductieve koppeling is gebleken,
dat we de coëfficiënt van weder
zijdse inductie M kunnen beschou
wen als een zelfinductie, welke zowel
in de primaire als in de secundaire
keten werkzaam is. Deze coëfficiënt
Et
van zelfinductie is afhankelijk van
de koppelfactor k. Indien k klein is,
zal AI ook een geringe waarde hebben.
Daar in werkelijkheid in de primaire
keten een zelfinductie
is gescha
keld, kunnen we de werkzame zelfinductie opvatten als te bestaan uit
Fig. 194.
twee gedeelten, en
wel een gedeelte M
dat de secundaire
wikkeling beïnvloedt
en een gedeelte dat
geen invloed op de
1-2
secundaire wikkeling
uitoefent.
Veronderstellen
we, dat deze beide
R2
delen in serie zijn
geschakeld, dan kan
Fig. 196.
Fig- 195de primaire keten
vervangen worden
gedacht door de serieschakeling M, LY-M, en Rr. Op gelijke wijze redenerende,
kunnen we de secundaire keten vervangen denken door de serieschakeling van
dezelfde M en een spoeldeel L2-M, met weerstand /?2Het principe van een transformator en het vervangingsschema zijn volledig
heidshalve in fig. 195 en 196 weergegeven.
Passen we het bovenvermelde op de schakeling van fig. 194 toe, dan kunnen
we deze schakeling vervangen denken door die van fig. 197.
We zullen hier weer het voor de practijk het meest van belang zijnde geval
beschouwen, waarbij M zó klein is, dat de impedantie van de parallelschakeling
bij benadering gelijk is aan j<»M. De spanning
hierover bedraagt dan:
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j«M

Ek = = £.

-£a

j <0 M \ j m (Lk ■ — M) -I- j -

j O> jM

j M L\,_ +'j^Ca

• • (377)

a
Daar hier ook de verhouding tussen Et en Èk bij o> == <o0 bepaald is door
E,
ƒ <ö0 E . ,
,
, bedraagt de spanning
ik
R
j <oo L
j o>„ M
j “o E
(378)
Z'Z • —
£k R
R
/“o^k -r

-

Hieruit is voor deze schakeling de opslingering te berekenen. Deze is:
tz =

E,
____ Ca_____
= ~- = M
Z-k Ca — Z C

L^M

Ca

L_M

(379)

R
R

C

M

Ei

T
Fig. 197.

We kunnen hierbij nu twee belangrijke gevallen onderscheiden, nl.:
ie. dat EkCa groot is t.o.v. LC.
In dit geval kan voor (379) geschreven worden:
M

<o0 Z.

(380)
“ - 2T ■ JT.........................

Bij vergelijking van de uitdrukkingen (380) en (376) zien we, dat de opslingering hier een gelijk verloop heeft als bij inductieve koppeling, d.w.z.
dat a nagenoeg constant is.
2e. dat Z-kCa klein is t.o.v. LC.
Voor dat geval gaat de vergelijking (379) over in:
a

= £i = M
Ea
•a

__
<->„L
______Ca
a ___
I.C
L
C—L
Z-kkCa
a ' R

(381)

Vergelijken we nu de uitdrukkingen (381) en (375) met elkander, dan zien
we, dat de opslingering boven in het golfbereik kleiner is dan onder in dit bereik.
Bij de antennekoppeling door middel van wederzijdse inductie kan men
dus ook door middel van L^Ca het verloop van de opslingering bij de afstemfrequentie beïnvloeden.
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De toelaatbare verstemmende invloed van de antenne op de
ingangskringen.
Indien een ontvanger, welke meer dan één afgestemde kring heeft, aan een
antenne word aangesloten, welke een andere capaciteit heeft dan die waarmede
de kringen van de ontvanger zijn afgeregeld, zal er een verstemming van
de ingangskring t.o.v. de andere kringen plaats vinden.
Deze verstemming zal groter zijn, naarmate de koppeling tussen de antenne
en de ingangskring vaster is. Dit zou ten gevolge kunnen hebben, dat de
verschillende kringen bij de dan toegepaste antenne opnieuw zouden moeten
worden afgeregeld.
Het zal duidelijk zijn, dat in de practijk vereist wordt, dat een ontvanger,
welke aan de fabriek is afgeregeld, aan elke willekeurige antenne moet kunnen
worden aangesloten, zonder dat bijregelen van de kringen noodzakelijk is. Uit
deze eis volgt weer, dat de koppeling tussen de antenne en de ingangskring
zodanig moet zijn, dat de te verwachten verstemming binnen toelaatbare
grenzen blijft.
We merken hierbij nog op, dat een onjuiste afstemming van een kring t.o.v.
de andere kringen de gevoeligheid van de ontvanger sterk doet afnemen.
Naarmate de kringkwaliteit gunstiger is, zal dit in des te sterkere mate het
geval zijn. Ook uit dit oogpunt bezien, zal dus de mate van antennekoppeling
en in verband daarmede eveneens de kringkwaliteit aan grenzen gebonden zijn.
Voor enige practisch veel voorkomende schakelingen zullen we nagaan op
welke wijze we aan de in het voorgaande gestelde eisen kunnen tegemoet
komen. Hiertoe zullen we vooraf enige algemene gegevens, welke voor alle
schakelingen gelden, vastleggen.
a.

Algemene gegevens.

Met behulp van uitdrukking (26) kunnen we de bij een bepaalde kring
kwaliteit toelaatbare verstemming bepalen.
Stellen we de verhouding van de opslingering bij juiste afstemming tot de
opslingering na een verstemming A <0 op x, dan kunnen we in verband met
(26) schrijven:

I <52 + (^-)I 2
k <oo '
ó

1

!•

(38a)

Indien we voor een bepaald geval1 van te voren 1vaststellen hoe groot de
verhouding
in opslingering
opslingering xx 1 uiterlijk
mag zijn, dan 'kunnen
1 we u>t (382)
'
'■
'
gemakkelijk een1 uitdrukking bepak
bepalen waaruit blijkt, hoe groot bij deze gestelde
verhouding de toelaatbare afwijking van de frequentie mag zijn.
We vinden dan:
Aco =

1 R

2 L

Vx2 — I

(383)

De verhouding van de verstemming tot de resonantiecirkelfrequentie, de
procentuele verstemming, volgt dan uit:
Aio

1

,—z---------

---- = — ó x x2— 1
2

(384)

Ter verduidelijking van een en ander geven we het volgende voorbeeld:
Voorbeeld. Een kring bestaande uit een zelfinductiespoel van 200 p.H met
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t

J

een ohmweerstand van 5 f2, is afgestemd op een cirkelfrequentie van
300 000 rad./sec. De verhouding in opslingering is !'\i.
Bereken de toelaatbare verstemming, alsmede de procentuele verstemming.
Oplossing. Volgens (383) is:
5

1

A<o

25
16

6

200-10

2

—i

9375 rad./sec.

A/ sa 1493 per./sec.

Dus

De procentuele verstemming volgt uit:

9375

• 100%

3,12%.

300 000

De verstemmende invloed, welke de antenne op de ingangskring uitoefent,
kunnen we opvatten als een verandering van de in deze kring werkzame
capaciteit en zelfinductie. Deze werkzame capaciteit en zelfinductie kunnen
dus een van C en L afwijkende waarde hebben. In verband hiermede zullen
we in het volgende de werkzame capaciteit en zelfinductie respectievelijk
aanduiden met Cw en Lw.
Het zal duidelijk zijn, dat in het algemeen elke verandering van de antenne
capaciteit Ca, een verandering van Cw en Lw ten gevolge zal hebben. Om deze
reden is het dan ook veel beter om in plaats van met de toelaatbare verstemming,
A<„, te werken, rekening te houden met de toelaatbare verandering van Cw
en Lw van de ingangskringen. Dit kunnen we op de volgende wijze doen.
Eenvoudigheidshalve zullen we in het volgende van de veronderstelling
uitgaan, dat <o0 van de ingangskring bij toepassing van een normale antenne
bepaald is door:

“°2 -

l-'\\

c ■
W

Bij verandering van de capaciteit van de antenne, zal de werkzame capaciteit
in de keten (Cw) de verandering ACW ondergaan.
De verhouding van de capaciteitsverandering ACW tot de werkzame capaciteit
Cw stellen we gemakshalve op p.
We vinden dan dus voor de procentuele capaciteitsverandering:
ACw
P— c

(B85)

w

Het zal duidelijk zijn, dat de verandering van de antennecapaciteit met ACW
zowel een verkleining als een vergroting van Cw ten gevolge kan hebben.
Hiermede kunnen we dus vaststellen:
I.

AW1 = —=1=
A ^w Cw

en

II.

A<j2 =

I

■\/ Lw Cw (1

p)

1

I

•\/Lw Cw.(i

P)

\ Lw Cw

Uit I en II volgt:
Awj -f- A<jo2 —

1

1

Lw Cw (1

P)

\/Lyv Cw (*

p)
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We kunnen nu 1'
' A
‘ m, bij 'benadering
____ i__‘
A“i +
gelijk stellen aan 2 Am, waarmede
de voorgaande uitdrukking overgaat in:
1______/______ 1________

2 Am =

1

V Cw Cw \ V* I —p
\ 1 4- p
Uit deze vorm is met enige benadering af te leiden:
2 At.; =

1____ _
ACW
/y--- r- ‘ P—
r ■
V 2-»vv
’—w

De procentuele verstemming is dus in verband met de voorgaande vorm
bepaald door:
Am
1 ACW
“o
2 Cw
Hiermede is dus de procentuele verstemming uitgedrukt in de procentuele
capaciteitsverandering.
Voeren we nu in (384) de waarde van de procentuele verstemming volgens
(386) in, dan vinden we:
1 ACW
= 1/2öVx2— 1
2 Cw
of:
ACW
= ó Vr! — 1
(387)
Cw
Op gelijke wijze is af te leiden, dat:

ACW
= ó -\/ x2 — 1
Cw

(388)

Om het voorgaande te verduidelijken, geven we nog het volgende voorbeeld.
Voorbeeld. Van een trillingskring is gegeven: Q = 100, Cw = 200 pF,
V
5 Q. De verhouding in opslingering x mag uiterlijk bedragen 5/4.
Gevraagd te berekenen de toelaatbare verandering van de werkzame capaciteit
kCw, alsmede de toelaatbare procentuele capaciteitsverandering.
Oplossing. Uit (387) volgt, dat:
AGW — Cw |

16

1 •

100

= i1/, pF.

Tevens volgt uit (387), dat de procentuele capaciteitsverandering bedraagt:
Cz\v

= '200
200

’ 100 % ~ 0,75

De capaciteit van ontvangantennes kan zeer verschillend van grootte zijn.
Bij een kleine binnenantenne bedraagt deze capaciteit bv. 50 pF, terwijl de
capaciteit van een grote buitenantenne met afgeschermde toevoerleiding zelfs
wel 1500 pF kan bedragen.
Uit dit zeer grote verschil in capaciteit van de gebruikte antennes volgt
dus, dat een grote verandering in de capaciteit van de aan te sluiten antenne
plaats moet kunnen vinden, zonder dat de antennekring te veel verstemd wordt.
Aan de hand van deze algemene gegevens zullen we voor de twee belang
rijkste antennekoppelingen, waarvan we in het voorgaande reeds het opslingereffect hebben bepaald, nagaan of, en op welke wijze aan de in het voorgaande
gestelde eisen kan worden voldaan.
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b. Verstommende invloed van de antenne bij capacitieve koppeling aan
parallelkring.

We zullen beginnen met de capacitieve koppeling van de antenne aan een
parallelkring, welke in fig. 190 en 191 is weergegeven.
Gemakshalve is het principe van deze schakeling nog eens in fig. 198 gegeven.
We zullen hier het geval onderzoeken, waarbij verondersteld wordt, dat er
een mogelijke verandering van de antenne-reactantie tussen een waarde nul
en een waarde oneindig groot kan optreden. Dit betekent dus, dat we het
geval gaan overzien tussen de grenzen van: ie. een kortsluiting van de
antenne, en 2e. een niet aangesloten antenne.
Deze beide uitersten zijn in fig. 199 in tekening gebracht. Hierbij geeft bij
gesloten stand van .S, en S., de figuur het geval van kortsluiting van de antenne
Ck,

||Ck2

1

Ca

-rca

L

©

c

L

V’

R

R

S2
Fig. 198.

Fig. 199.

weer. Bij open S, en gesloten .S.> is de antenne normaal aangesloten. Bij open
stand van S.2 is de antenne niet aangesloten.
In het geval dat aan de ingangskring een antenne gekoppeld wordt, waarvan
de capaciteit gelijk is aan die waarmede de kringen zijn afgeregeld, zal de
werkzame capaciteit bepaald zijn door:
a. Cw = C ■ CV.
Bij niet aangesloten antenne blijkt uit de figuur, dat alleen de capaciteit C
werkzaam is. In dat geval geldt dus:
b. Cw — C'
Bij kortsluiting tussen 'antenne en aarde blijkt uit de figuur, dat de werkzame
capaciteit bepaald is door C en Ck2. Dus:

c.

Cw ~ C ~r Ck2.

Bij de behandeling van de opslingering van deze schakeling hebben we
gezien, dat in het algemeen de capaciteit Ck2 zeer klein is t.o.v. Ca. Bij
benadering kunnen we dan ook in a voor Cv de waarde Ck, schrijven. Hiermede
gaat de vorm a dus over in c. Bij kortsluiting tussen antenne en aarde zal
dus de werkzame capaciteit niet veel veranderen.
Uit b blijkt dus, dat de grootste verandering; van
' Cw zal optreden bij niet
aangesloten antenne. De verandering van Cw is
i in dat geval:

ACW = Cv.
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De procentuele capaciteitsverandering is nu volgens (387) te bepalen uit:

ACW =

Cv

C+c

Cw

= <5 \/x2—i

(389)

Deze procentuele capaciteitsverandering zal het grootste zijn bij de minimale
waarde van de afstemcapaciteit C, dus voor de kortste golflengte van een te
bestrijken gebied.
Stellen we. nu voor deze minimum-stand van de capaciteit van de afstemcondensator een bepaalde waarde voor de verhouding in opslingering x vast,
dan kunnen tve uit de volgende uitdrukking de waarde van Cv bepalen, waarbij
nog aan de gestelde voorwaarde van x wordt voldaan. We vinden dan:

Cvvmax
min

^'vmax

= Ó V x2 — 1

(39o)

Daar, zoals we in het voorgaande reeds hebben opgemerkt, Cvlnix practisch
gelijk is aan Ck2 en Ck2 veel kleiner is dan C,,Hn, kunnen we de maximaal
toelaatbare waarde van Ck, met enige benadering bepalen uit:
Ck2max = Cmin ö V x-—I................................. (39l)
Wat betreft de bereikbare opslingering merken we voor dit geval op, dat
deze bepaald is door de uitdrukking (371). De maximale opslingering zal, zoals
uit (371) blijkt, optreden bij de minimale waarde van C.
Met de in (390) gevonden waarde wordt de opslingering volgens (371)
bepaald door:
Cvmax
w0L
(392)
%
^inln + Cvmax
R
Aangezien in deze uitdrukking de minimum waarde van C is ingevoerd,
geeft deze vorm de maximaal bereikbare opslingering aan. De maximaal te
bereiken opslingering treedt dus op tegelijkertijd met de maximale verstemming
en wel voor de kortste golf in het af te stemmen golfbereik.
Veronderstellen we nu, dat bv. een verzwakking van de opslingering x -• y/z
toelaatbaar is, dan is volgens de voorgaande uitdrukking de opslingering onder
in het golfbereik niet groter dan
amax =

Het zal duidelijk zijn, dat de opslingering boven in het golfbereik nog veel
kleiner is.
Veronderstellen we nu dat

rv

= 100 en Cmin — 50 pF (onder in het

golfbereik), dan wordt volgens (391) de bovenbedoelde opslingering bereikt
met een capaciteit
1

_

Ck2 max = 50 • ---- = 0,5 pF.
100

Deze capaciteit is dus bij de toegelaten verhouding in opslingering x — v'2
tevens de maximaal toelaatbare verandering van de werkzame afstemcapaciteit
Cw. De op deze wijze te bereiken opslingering blijkt derhalve zeer klein te
zijn. Dit nadeel is dan ook ontstaan ten gevolge van het feit, dat we hebben
gerekend tussen twee zeer uiterste grenzen en wel van kortgesloten antenne
tot niet aangesloten antenne. Houden we echter niet met deze uiterste grenzen
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rekening, en dat is practisch ook niet vereist, dan kan een grotere waarde
van Ck2 toegestaan worden, waardoor dan tevens, zoals uit (392) blijkt, een
grotere opslingering bereikt kan worden.
Nemen we bv. het geval, dat de capaciteit van de gebruikte antennes kan
veranderen tussen 50 en 1500 pF, een practisch mogelijke verandering dus,
dan blijkt uit het volgende voorbeeld, dat we voor Ck» een waarde van 6 pF
kunnen nemen.
Voorbeeld. Bij een Ca — 50 pF en een Ck., - 6 pF vinden we voor Cv:
Ca Ck2
Ca + Ck2

V

50-6
50 + 6 = 5.36 pF.

200 pF en een Ck2 — 6 pF vinden we voor Cy:

Bij een Ca

Cv -

200 • 6
= 5.83 pF.
200 + 6
Bij een Ca
1500 pF en een Ck2 =
- 6 pF vinden we voor Cy:

I

v

L

C /
3=

^;b

t

E,

F? C

.1

b

1500 • 6
= 5/98 pF.
1500+6

Indien de kringen dus met een an
tenne met een capaciteit van 200 pF
zuiver afgeregeld zijn, dan is de grootste
verandering van de capaciteit in dit geval:
ACW

Fig. 200.

5,83 — 5,36 = 0,47 pF.

Zoals dus uit deze berekening blijkt,
blijven we met de gevonden waarde
onder de in het voorgaande berekende maximaal toelaatbare verandering van
Cw van 0,5 pF.
Bij toepassing van een antenne met een capaciteit van 200 pF wordt dan
onder in het golfbereik een opslingering verkregen van:

a—

Cv
c + Cv

w0 Z.
z?

5.83
= 10,4.
55.83

We vinden dus thans een veel gunstiger waarde van de opslingering. Om
nog grotere waarden voor Cr., te kunnen bezigen, wordt dikwijls tussen antenne
en aarde een capaciteit Cb geschakeld. Een en ander is in fig. 200 weergegeven.
Het
Een verandering van Ca heeft hier dan nl. minder invloed op C
’
volgende voorbeeld zal dit toelichten.
12 pF, dan is
100 pF en Ck.>
Veronderstellen we het geval, dat Cb
bij Ca
50 pF:
(50 + 100) 12
= 11,11 pF;
Cv =
50 + 100 + 12
bij Ca
200 pF:
(200 + 100)12
n.53 pF;
Cv —
200 + IOO + 12
en bij Ca — 1500 pF vinden we:
C.

(1500 + 100) 12
1500 + 100 + 12

11,91 pF.
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Indien de kringen dus afgeregeld zijn met een antenne met capaciteit
Ca
200 pF, dan is de maximaal te verwachten capaciteitsverandering gelijk aan
ACW = 11,53—11,n - 0,42 pF.
Hiermede blijven we dus weer onder het gestelde maximum.

c. Verstemmende invloed van de antenne bij koppeling door middel van wederzijdse inductie.
Zoals we reeds bij de behandeling van deze schakeling (fig. 197) hebben
opgemerkt, is, indien LkCa
LC, de opslingering onafhankelijk van de
frequentie. Daar bij de moderne ontvangapparaten een gelijkmatige gevoeligheid
vereist wordt, wordt deze schakeling zeer veel toegepast.
Daar Z.kCa door de antenne-capaciteit beïnvloed wordt, moet er op gelet
worden, dat ook indien het apparaat aan een zeer kleine antenne wordt aangesloten, L^Ca groter blijft dan LC. Dit wordt meestal bereikt, indien de
Lk_M

1
I

L_M

R

f
Ca

ck

T-LCk

E,

(EL_1

M

Lk'

Ea
f

I

I

Fig. 202.

spoel Lk zo wordt uitgevoerd, dat de eigenfrequentie daarvan boven in het
golfbereik ligt.
In het middengolfgebied zal de resonantiefrequentie van de antennekoppelspoel ongeveer op een golflengte van 600 è 700 m moeten liggen. Om dit te
bereiken, wordt meestal een condensator parallel aan de spoel geschakeld.
Brengen we deze capaciteit in tekening, dan verkrijgen we fig. 201.
De resonantie-cirkelfrequentie o>ko is dan bepaald door:
1

"k0 =

(393)

VLkÏC3+ Ck)

Voeren we voor de in dit schema voorkomende transformator weer een
vervangingsschakeling in, dan verkrijgen1 we fig. 202.
De in deze figuur aan C parallel
" ' geschakelde impedantie is:

l;<o(Lk-M)+ . '

Z= R+j(» (L — M) + *----------------

yw(Lk-M) +

of:

Z= R+ joL
j<^Lk +

— R-\- )
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y<o (ca + ckj

ƒ“ M
-p j co Af

1

j w (Ca + Ck)

L H--------- :-----j

Ck)

Jj±(Ca

l

Lk | I —

____ ï_

_I

en

^Lk(Ca+Ck) |

I

z

R + juL •

I-----------

co2 Af2_____1 _ R + jwLll-k2-^_co2__
)
"ko2\l ~
2—"k02

(394)

«!LLk[i
waarin Zr2

"2 /

M2
LLk

Uit deze laatste uitdrukking volgt, dat de werkzame zelfinductie is bepaald door:
Lw — Li — k'2

(395)

"2 — "k02/

Indien dus <.>ko- klein is t.o.v. co2, hetgeen inderdaad in het grootste deel
van het golfgebied het geval is, dan gaat de uitdrukking (395) over in:
Lw = L (1 — k-)................................................. (396)

De afstemming van de kring wordt dan door de zelfinductie van de spoel
L bij kortgesloten Lk bepaald (in dit geval is <oko
o). De zelfinductie van
de afstemspoel L moet daarom altijd met kortgesloten antennespoel gemeten
worden.
Voor het geval dus, dat <oko2 veel kleiner is dan co2, is volgens de uitdrukking
{395) Lw, dus ook de afstemming van de kring, onafhankelijk van de antennecapaciteit Ca.
Voor het geval, dat <oko- niet veel kleiner is dan <o2, wordt volgens (395)
de afstemming van de kring door Ca beïnvloed.
Deze beïnvloeding zal het grootste zijn, indien Ca een kleine waarde heeft
en de golflengte het grootste is, dus m.a.w. bij kleinere antenne en bij af
stemming boven in het golfbereik.
Het zal duidelijk zijn, dat de optredende verstemming van de ingangskring
binnen toelaatbare grenzen gehouden moet worden. De toelaatbare afwijking
van Lw is bepaald door het verschil der uitdrukkingen (396) en (395). Dus
wordt hiervoor verkregen:
"o2
\
ALW = L (1 — k2) — L11 — k'2
"o2 — "ko2 )’

Hieruit is te bepalen, dat:
CO]'ko2
ALW = L • k2 — z—
“o" — "ko2

(397)

De relatieve verandering van de werkzame zelfinductie is dus:

ALW
Lw

_ "k02
L ■ k~
"o2—"k:‘oa _
k (1 ■ Zr2)

k2
I—Zt2 ’

"k02
cü02 —Wko2

(398)

of daar k- veel kleiner is dan 1:

ALW = kLw

C1>k°!!
“o2 — "k02

(399)

In het ongunstigste geval, dus bij de kleinste te verwachten antennecapaciteit
en bij afstemming van de ontvanger in het bovenste deel van een golfbereik,
mag deze relatieve verandering van de zelfinductie de door de uitdrukking (391)
gegeven maximum-waarde niet overschrijden.
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De maximale waarde van de koppelcoëfficiënt is nu dus te bepalen uit:

— = v^-i(
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Zolang <oo dus veel groter is dan o>k0’ zal volgens (380) de maximaal te
bereiken opslingering gegeven zijn door:
^max
amax — ' f

Lk

Voorbeeld.

C«min
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R l
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I Vx2— I . . (401)
Lk

150 ixuF
2 160 p.H, Lr
800 (xH, Ck
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V 2,

Indien gegeven is: L

dan is volgens uitdrukking (401) de maximale opslingering:
® max

|200

160

I (550

800

|

I • IOO

4.

Zoals we reeds vroeger hebben gezien, geldt deze waarde voor de opslingering voor het grootste gedeelte van het golfbereik. Slechts boven in
het golfbereik zal de opslingering min of meer toenemen. De toepassing van
een grote antenne heeft bij de schakeling volgens fig. 201 het effect, dat de
resonantiefrequentie van Lk en (Ck + Ca) laag wordt.
Indien het ontvangtoestel op het middengolfgebied wordt geschakeld, is
het mogelijk, dat deze resonantiefrequentie in het lange-golfbereik ligt. Valt
nu deze frequentie juist met die van een lange-golfzender samen, dan kan dit
een ernstige storing veroorzaken in de ontvangst van de zender waarop is
afgestemd.
Ter vermijding van deze storing moeten we er voor zorg dragen, dat de
door Lk, Ca en Ck gevormde keten zeer sterk gedempt wordt en dus de
resonantiekromme daarvan zeer vlak verloopt.
De schakeling kan ook nog zodanig uitgevoerd worden, dat bij een zeer
• grote antenne de resonantiefrequentie nimmer te ver in het lange-golfgebied
komt te liggen. Dit is te bereiken, indien in serie met de antenne een capaciteit
Cj, en parallel aan de koppelspoel een capaciteit C2 geschakeld wordt. Een
en ander is in fig. 203 weergegeven.
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Indien bv.
--- 800 uH, de capaciteit welke in serie met de antenne staat,
Q - 200 pF, en de parallelcapaciteit 125 pF is, dan ligt de resonantiefrequentie
van L|< en C2 bij een golflengte van 600 m. Bij kortsluiting tussen antenne
en aarde wordt C?! parallel aan C2 geschakeld. De resonantiefrequentie van
Z-k en Ct + C2 ligt dan ongeveer bij een golflengte van 1000 m.
Hieruit blijkt dus, dat het niet meer mogelijk is, dat door verandering van
de antennecapaciteit de verschuiving van de resonantiefrequentie buiten deze
grenzen plaats vindt.
Indien
in de nabijheid van het bovenste deel van het golfbereik ligt,
neemt de opslingering daar toe. Ter verkrijging van een gelijkmatige opslingering wordt zeer dikwijls een combinatie van een capacitieve koppeling
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Fig. 203.
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'

Tc*

Lk

C

E,

R

Fig. 204.

en een koppeling van wederzijdse inductie toegepast. Deze schakeling is in
fig. 204 weergegeven.
Daar de capacitieve koppeling in het onderste deel van het golfbereik de
grootste opslingering heeft, kan door een juiste keuze van Z-k, M en Ckp een
zeer gelijkmatige opslingering verkregen worden.
Indien voor de ingangskring van een ontvanger een bandfilter gebezigd
wordt, kan de antennekoppeling vaster zijn, dan bij toepassing van een enkele
kring, daar de antenne nu slechts de eerste kring zal verstemmen. Een verstemming van een der kringen van een bandfilter zal minder storend werken
dan de verstemming van een enkele afgestemde kring.

De demping van de ingangskring door de invloed van de antenne.

|

Zoals we hiervoor reeds hebben opgemerkt, is de graad van koppeling van
de antenne aan de ingangskring ook nog door de dempende invloed, welke
de antenne op de keten uitoefent, begrensd.
De antenne heeft toch zelf ook een zekere verliesweerstand, die bij vaste
koppeling de kringkwaliteit ontoelaatbaar verslechteren kan. Als antenneverliesweerstand moet niet alleen de weerstand van het gebezigde draad be
schouwd worden, doch ook de weerstand van de aardaansluiting van het
apparaat, alsmede de effecten welke ontstaan ten gevolge van slechte isolatie
van de antenne.
Ten gevolge van deze dempende invloed, zal de opslingering met de
graad van antennekoppeling wijzigen, en niet overeenkomstig de hierboven
gegeven berekeningen, waarbij de verhouding o>0£,/7? als een constante waarde
werd beschouwd.
Het zal duidelijk zijn, dat de afstemscherpte dus tevens afhankelijk is van
de antennekoppeling.
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De practijk heeft nu echter aangetoond, dat om de verstemmende invloed
van de antennecapaciteit te ontgaan, de koppeling reeds zo los moet zijn,
dat bij deze maat van koppeling de dempende invloed buiten beschouwing
kan worden gelaten.
Behalve capaciteit en weerstand, heeft een antenne ook een bepaalde zelfinductie, welke echter zo klein is, dat de invloed daarvan slechts bij zeer
hoge frequenties merkbaar wordt.
Het is mogelijk, dat indien bv. het apparaat op middengolven is afgestemd,
de zelfinductie van de antenne in de nabijheid van 200 m een schijnbare
vergroting van de antennecapaciteit kan veroorzaken.
Bij korte golven daarentegen kan door de zelfinductie in combinatie met de
antennecapaciteit bij verschillende frequenties resonantie optreden. Het gevolg
hiervan is, dat de antenne, afhankelijk van de golflengte van het te ontvangen
signaal, een capacitieve of een inductieve impedantie kan hebben.
Ten gevolge van de grootteverschillen welke in antennecapaciteiten bestaan,
gebruikt men voor het afregelen van een apparaat meestal een impedantie,
welke men als de „normale antenne” aanduidt. Hiervoor wordt bij de afregeling
van midden- en lange golven een serieschakeling van een capaciteit van 200 pF,
een zelfinductie van 20 uH en een weerstand van 25 11 genomen. Voor het
regelen in het korte-golfgebied gebruikt men een weerstand van 400 £1.
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XIV

ONTVANGERS.
De eisen, welke aan een ontvanger moeten worden gesteld en waarmede bij
de constructie rekening moet worden gehouden, kunnen in de volgende punten
vastgelegd worden.

ie.

De selectiviteit.

Onder de selectiviteit van een ontvanger wordt verstaan het vermogen een
storend signaal van het gewenste signaal te scheiden.
Een beeld van de selectiviteit van een ontvanger kunnen we verkrijgen door
via een kunstantenne (zie blz. 234) een met een toon van 400 perioden 30 %
gemoduleerd signaal overeenkomen
de met de resonantiefrequentie van
100l 3EE
de ontvanger aan deze toe te voeren.
De spanning van dit signaal moet nu
50
zodanig zijn, dat in een inductievrije
weerstand, welke in de uitgang van
de ontvanger is opgenomen en welke
!
10
overeenkomt met de normale belas
i
ting, een vermogen ontwikkeld wordt
s
van 50 mW.
=4=------Hierna worden spanningen, waar
van de frequentie afwijkt van de reso
1
_J_
nantiefrequentie en welke gelegen
200 300i 400 500 600
zijn aan weerszijden van deze reso
Fig. 205.
nantiefrequentie aan de ingang van
de ontvanger aangesloten. De ingangsspanmng wordt nu opgevoerd, tot wederom een vermogen van 50 mW
in de weerstand wordt ontwikkeld.
Van al deze metingen kan een kromme worden opgenomen, waaruit kan
worden bepaald, in welke mate de ontvanger in staat is een storend signaal
van het gewenste te scheiden.
Het is natuurlijk van belang, deze meting voor de verschillende golfbanden,
waarvoor de ontvanger is geconstrueerd, te herhalen.

I

2e. De gevoeligheid.
Onder de gevoeligheid van een ontvanger wordt verstaan de sterkte van een
antennespanning, welke bij dezelfde gegevens als onder ie. genoemd, nodig
is om een uitgangsenergie van 50 mW te verkrijgen.
Voor verschillende golflengten zal de gevoeligheid van een ontvanger ver
schillend zijn. Om een beeld van de gevoeligheid van een ontvanger te
verkrijgen, kan een gevoeligheidskromme worden opgenomen. Een dergelijke
kromme is voor een golfgebied van 200—600 m van een ontvanger in fig. 205
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weergegeven. Hierbij is op de verticale as de ingangsspanning in jxV uitgezet,
welke nodig is om aan de uitgang 50 mW te ontwikkelen,
Voor de gevoeligheid van een omroepontvanger kunnen we als minimumeis stellen:
voor het korte-golfgebied 20 (xV;
voor het middengolfgebied 30 ;xV;
voor het lange-golfgebied 50 jxV.

3e. De getrouwheid van weergave.
Hieronder wordt verstaan de graad van zuiverheid, waarmede de output
van een ontvanger de signalen weergeeft, welke aan de ingang toegevoerd zijn.
Een beeld hiervan kunnen we verkrijgen, door het opnemen van een zg.
getrouwheidskromme, hetgeen op de
db
volgende wijze kan plaats vinden.
6
Via een kunstantenne wordt aan
I 1I lllll
| I | I lllll II
de ontvanger een 30 % gemoduleerd
4
■ Trm—H
h.f. signaal toegevoerd, waarvan de
2
modulatiefrequentie kan worden ge
wijzigd van ca. 30—10 000 perioden.
O
De sterkte van de ingangsspanning
wordt voor al deze frequenties con _2
stant gehouden, terwijl dan de output
een maat is voor de getrouwheid
van weergave. We kunnen de ver
houding van de ingangsspanning tot _6 I
de spanning aan de uitgang in db op .8',
de verticale as uitzetten, terwijl op
de horizontale as de frequentie af _10
| I | ||l
gezet wordt. Een voorbeeld van een
I I lllll!
_12 getrouwheidskromme, welke op deze
10
50 100
500 1000
10000
wijze kan worden verkregen, is in
freq
fig. 206 weergegeven.

w

I lllll l-l

u

Fig. 206.

4e. Energie-afgifte.
Bij het vaststellen van de af te geven energie moet er op gelet worden, dat
de niet-lineaire vervorming niet boven een van te voren vastgelegde grens komt.
5e. Geluidsvolumeregeling.
Met de geluidsvolumeregeling zijn we in staat de sterkte van het ontwikkelde
geluid te regelen.
De wijze waarop de volumeregeling wórdt verkregen, moet zodanig zijn, dat
daardoor de onder ie., 2e., 3e. en 4e. gegeven eisen niet worden geschaad.
6e. Als verdere factoren welke bij de constructie een rol spelen, noemen
we de eenvoud in de bediening, de tooncorrectie, de automatische volume
regeling, ruis- en bromvrijheid, enz.

Algemene opmerkingen.
De golfbanden, waarin de omroepzenders werkzaam zijn, kunnen we gevoeglijk
aangeven als zijnde van 670—2000 m (lange golven), van 200—600 m (midden
golven) en van 10—50 m (korte golven), onder 10 m (ultra-korte golven).
Wat de constructie van de gebezigde afgestemde ketens betreft, moet er aan
de voorwaarde voldaan worden, dat bij wijziging van de capaciteit van de
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afstemcondensator van de minimum- tot de maximum-waarde, een geheel
golfgebied wordt bestreken.
Het is nu mogelijk in verband met trimmercapaciteit en bedrading om met
een condensator practisch een capaciteitsverandering van i : 9 te verkrijgen,
hetgeen overeenkomt met een verandering van de golflengte in een verhouding
1 : 3. Dit betekent dus, dat we wat de midden- en lange golven betreft, volstaan
kunnen met één afgestemde kring, doch voor het korte-golfgebied is meer dan
één kring vereist.
Ten gevolge van het feit, dat de afstanden waarop de zendende stations van
de ontvanger gelegen zijn, zeer verschillen, zullen de in de antenne opgewekte
spanningen zeer verschillend van sterkte zijn.
Hier komt nog bij, dat de energie, waarmede de verschillende zenders werken,
ook niet even groot is, om welke reden de antennespanningen nog meer in
sterkte van elkander zullen afwijken.
Verder moeten we nog rekening houden met de effecten van de directe en
de indirecte straling, de zg. fading, ten gevolge waarvan een bepaalde zender
nu eens zeer sterke spanningen in de antenne zal veroorzaken, en even later
slechts zeer geringe spanningen opwekt. Dit heeft ten gevolge, dat het bepaalde
station nu eens sterk is waar te nemen, terwijl het even later in het geheel
niet meer hoorbaar is. Het verschil in sterkte, waarmede de zenders kunnen
worden waargenomen, heeft er toe geleid de ontvanger zodanig te construeren,
dat spanningen van verschillende sterkte toch tot dezelfde hoogte versterkt
worden. Dit kan plaats vinden door toepassing van automatische sterkteregeling,
welke hierna nog zal worden besproken.
Wat de antenne zelf betreft, merken we op, dat vroeger een zeer hoge antenne
van zeer veel belang was, aangezien daardoor de sterkte van het ontvangen
signaal veel toenam. Ten gevolge van de tegenwoordige versterkingsmogelijkheden in de ontvangers speelt de antenne niet meer zo’n belangrijke rol bij
de sterkte van het geluid. Bij het aanbrengen van de antenne moet slechts
daarop gelet worden, dat de ontvangst van de signalen groter is dan de storing,
welke in de antenne kan worden geïnduceerd. Het zal geen nadere verklaring
behoeven, dat indien de storing in de antenne groter is dan de signaalspanning,
een versterking geen nut meer heeft, aangezien de storing in gelijke mate
versterkt zal worden als het te ontvangen signaal.
Om dit te verkrijgen is het van belang de werkelijke antenne boven het
storingsniveau op te stellen en de antenne-invoer van afgeschermde kabel te
doen vervaardigen. We moeten de invloed van de antenne echter niet te gering
opvatten, daar toch bij kleinere antenne de versterking van de ontvanger hoger
moet uitvallen en storingen als bromverschijnselen, welke in de ontvanger
Zelf ontstaan, toenemen met groter wordende versterking.

Versterking en detectie.
Wat de in de antenneketen opgenomen afgestemde kringen betreft, verwijzen
we naar het voorgaande hoofdstuk, waar de opslingereffecten en de aanpassing
zijn besproken.
Zoals we reeds hebben gezien, bestaat de mogelijkheid in de ontvanger de
in de antenne opgewekte h.f. spanningen eerst gelijk te richten en daarna te
versterken, terwijf het ook mogelijk is de opgewekte h.f. spanningen eerst te
versterken en daarna gelijk te richten.
De l.f.-versterking heeft het voordeel, dat deze zeer gemakkelijk is toe te
passen, aangezien er geen afgestemde kringen nodig zijn en er een vrijwel
onvervormde versterking is te verkrijgen voor een freque'ntiegebied liggende
tussen 30 en 8000 per./sec.
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Wat de h.f.-versterking betreft, dienen we rekening te houden met de
inwendige capaciteiten van de gebezigde buizen, waardoor het practisch slechts
mogelijk is versterking te verkrijgen door toepassing van afgestemde kringen,
hetgeen weer met zich brengt, dat een bepaalde afstemscherpte optreedt. Zoals
we reeds in het voorgaande hebben gezien bestaat ook de moeilijkheid van
gelijktijdige grote versterking en goede selectiviteit, welke tegenstrijdige eisen
stellen.
Door toepassing van de h.f.-ijzerkernspoelen en het gebruik van isolatie
materiaal met zeer geringe verliezen, kan toch aan beide voorwaarden van
versterking en selectiviteit tegemoet worden gekomen. De bezwaren welke
vroeger aan de h.f.-versterking waren verbonden, nl. genereerverschijnselen
enz., zijn thans bij toepassing van de tegenwoordige schermroosterbuizen zeer
verminderd. Om dit gevaar nog meer te verminderen, is het van belang, dat
de benodigde spanningen voor de verschillende onderdelen van de ontvanger
goed worden ontkoppeld.
Bij het in serie schakelen van versterkertrappen waarin eenzelfde frequentie
moet worden versterkt, ontstaat het gevaar, dat ruiseffecten en dergelijke in
de tweede versterkerbuis versterkt worden. Een ruisstoring welke aan de
uitgang van de eerste buis nauwelijks merkbaar is, zal ten gevolge van de ver
sterking van de tweede buis aan de uitgang daarvan zeer storend kunnen zijn.
Wordt na een trap h.f.-versterking detectie en daarna l.f.-versterking toe
gepast, dan zal de kans op de hiervoor genoemde storingen veel minder worden,
aangezien de trap l.f.-versterking geheel andere frequenties te versterken krijgt
dan de h.f.-versterker; slechts die storingen zullen worden versterkt, welke
zich in het gebied der modulatiefrequenties bevinden.
Verder merken we nog op, dat de l.f. spanningen practisch geen terugkop
peling uitoefenen op de h.f.-versterker, zodat ook uit dit oogpunt bezien de
kans op storingen veel minder wordt.
Betreffende de detectie wijzen we er op, dat het van belang is, de h.f.-ver
sterking zover op te voeren, dat de signalen, welke de detector bereiken, van
zodanige amplitude zijn, dat de detector lineair werkt.
De afstemscherpte en bandbreedte.

1J

Om een goede weergave van spraak en muziek te bewerkstelligen, is het
nodig, dat alle frequenties tot ca. 1 o 000 per./sec goed kunnen worden doorgelaten.
Ten gevolge van het grote aantal zenders is het dikwijls niet mogelijk, dat
een ontvanger deze band goed doorlaat. Daar de afstand van de draagfrequenties
der zenders dikwijls minder is dan 20000 per./sec, zullen de bovenste zijbanden
van de ene zender met de onderste van de andere zender samenvallen. Hier
door is het practisch onmogelijk alle tonen van een bepaalde zender goed te
ontvangen. In verband hiermede is het van belang een onderdeel in de
ontvanger aan te brengen, waarmede de bandbreedte kan worden geregeld.
(Variabele bandbreedte of variabele selectiviteit.)
Eenknopsafstemming.
Ter vereenvoudiging van de bediening is het van belang, dat de afstemcondensatoren op één as zijn aangebracht, waardoor de afstemming met één
knop kan plaats vinden.
De eenknopsafstemming van de verschillende kringen vereist, dat deze
kringen een volkomen gelijkloop hebben voor de verschillende resonantiefrequenties, over het gehele te bestrijken golfgebied.
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Om dit te bereiken worden de condensatoren welke op één as zijn geplaatst,
volkomen gelijk aan elkander gekozen, doch ten gevolge van den invloed van
andere capaciteiten zoals toevoerdraad enz., is het nodig, dat deze capaciteiten
gecorrigeerd worden, hetgeen plaats vindt door zg. trimmercapaciteiten. Het zal
duidelijk zijn, dat voor alle verschillende golfgebieden andere trimmers nodig zijn.
We merken nog op, dat om de verschillende afstemcondensatoren zoveel
mogelijk gelijk aan elkander te maken, de achterste platen van deze condensa
toren veelal van inkepingen zijn voorzien, zodat door verbuiging van deze
platen een gelijkloop van deze capaciteiten kan worden verkregen over het
gehele te bestrijken golfgebied.

Automatische geluidssterkte- of volumeregeling.
Bij gevoelige omroepontvangers is het mogelijk stations te ontvangen, waar
van de sterkte van de in de antenne opgewekte spanning varieert in een ver
houding van 1 : 10000. Bij het instellen op een bepaald zendstation is het
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Fig. 207.

zeer storend, indien bij het zoeken naar de bedoelde zender, de ene zender
bulderend hard door de luidspreker wordt weergegeven, terwijl andere zenders
maar juist hoorbaar zijn. Verder is het eveneens, zoals we reeds hebben op
gemerkt, zeer storend, indien een bepaald station ten gevolge van fadingeffecten nu eens zeer hard wordt weergegeven om even later bijna niet meer
of in het geheel niet meer waarneembaar te zijn.
Dit is dan ook de reden geweest, waarom gezocht is naar een automatische
regeling, waardoor een constante geluidssterkte kan worden verkregen. Een
eenvoudig schema voor het verkrijgen van automatische geluidssterkteregeling
is in fig. 207 gegeven.
Veronderstellen we het geval, dat tussen de rooster en de kathode van de
h.f.-buis geen wisselspanning werkzaam is, dan zal er een gelijkstroom door
de h.f.-buis vloeien, waardoor een spanningsval over Rk, de kathodeweerstand,
optreedt, die de rooster negatief maakt t.o.v. de kathode. Aangezien de anodestroom niet verandert, zal er geen inductiewerking aanwezig zijn tussen de
spoelen van het gekoppelde stelsel, dat in de anodeketen van de. h.f.-buis is
opgenomen. Er zal in dit geval door de diode dus geen stroom vloeien.
Wordt echter tussen rooster en kathode van de h.f.-buis een ongemoduleerde
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h.f. spanning werkzaam, dan zal de plaatstroom van deze buis wel veranderen.
Zodat door de invloed van de spoel van de in de anodekring opgenomen keten
tussen de anode en de kathode van de diode een wisselspanning wordt op
gewekt, ten gevolge waarvan door de diode en door de weerstand R van het
RC-filter een gelijkstroom zal vloeien. Het gevolg hiervan zal zijn, dat punt b
van deze weerstand negatief zal worden t.o.v. punt a. Aangezien de rooster
van de h.f.-buis met deze weerstand verbonden is, zal het duidelijk zijn, dat
deze ook sterker negatief wordt t.o.v. de kathode.
Indien de h.f.-buis een regelkarakteristiek heeft, zal men in een minder steil
deel van deze karakteristiek komen te werken, waardoor de versterking van
de werkzame h.f. wisselspanning kleiner zal worden.
De h.f. wisselspanning, welke als gevolg van deze kleinere versterking tussen
de anode en de kathode van de diode komt te staan, zal dus ook kleiner uit
vallen, ten gevolge waarvan de negatieve voorspanning van de h.f.-buis ook
weer lager zal worden. Het resultaat is echter, dat de negatieve roosterspanning
toch groter is geworden dan in de rusttoestand, zodat de versterking is
verminderd.
Indien het h.f. signaal echter gemoduleerd is, treden er over de weer
stand R spanningsfluctuaties op en wel in l.f. tempo. Dit zou ten gevolge
hebben, dat de negatieve voorspanning van de h.f.-versterkerbuis zou variëren
in dit l.f. tempo. Om dit te voorkomen is de weerstand R, met in serie daarmede
de capaciteit C, aangebracht. Deze weerstand is nu groot (ca. 1 Mfi) t.o.v.
de reactantie van de capaciteit (ca. 0,1 pF), waardoor verkregen wordt, dat
slechts zeer geringe spanningsfluctuaties over C, en dus tevens tussen rooster
en kathode van de h.f.-buis kunnen optreden.

Vertraagde automatische sterkteregeling.
De bovenbeschreven automatische sterkteregeling heeft het nadeel, dat ook
voor zwakke h.f. spanningen vermindering van de versterking optreedt. Om
dit nadeel te ontgaan is dan ook naar een oplossing gezocht, waarbij de auto
matische sterkteregeling eerst in werking treedt, wanneer de amplitude van het
h.f. signaal een bepaalde waarde overschrijdt. Deze wijze van automatische
sterkteregeling wordt vertraagde automatische sterkteregeling genoemd. Het
principe is in fig. 208 aangegeven.
Gaan we weer uit van de veronderstelling, dat er geen h.f. wisselspanning
tussen de rooster en de kathode van de h.f.-buis werkzaam is, dan zal er zowel
door de h.f.-buis als door de l.f.-buis een gelijkstroom vloeien. Over de
kathodeweerstand Rk van de l.f.-versterkerbuis zal een spanningsval optreden,
ten gevolge waarvan de bovenkant van deze weerstand positief is t.o.v. de
onderkant.
De bovenzijde van deze weerstand is, zoals uit de figuur blijkt, met de
kathode van de dubbeldiode verbonden, en tevens via de weerstand Rd en
de spoel van de afgestemde kring aan de anode A, van de diode. Het zal
duidelijk zijn, dat er dus geen spanningsverschil tussen A, en de kathode
aanwezig is.
De onderzijde van de kathodeweerstand van de l.f.-buis is echter via de
weerstand R, aan de tweede anode A2 verbonden, waardoor deze anode een
negatieve potentiaal t.o.v. de kathode heeft. Veronderstellen we dus het geval,
dat over de kathodeweerstand van de l.f.-versterkerbuis een spanningsval
optreedt van 15 V, dan zal anode A2 15 V negatief zijn t.o.v. de kathode. Uit
de figuur blijkt verder, dat A., via een condensator aan de anodekring van
de h.f.-buis is gekoppeld.
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Veronderstellen we nu, dat een h.f. wisselspanning werkzaam wordt tussen
rooster en kathode van de h.f.-buis, dan zullen er aan At wisselspanningen
ontstaan, waardoor de diode als detector gaat werken. Deze wisselspanningen
komen ook via de koppelcapaciteit
aan de anode A.>. Hebben de wissel
spanningen kleinere waarden dan 15 V, dan zal er door dit deel van de
buis geen stroom vloeien. Hebben de wisselspanningen echter grotere amplituden, dan zullen er stroomstoten door dit gedeelte van de buis optreden,
ten gevolge waarvan over R, een spanningsval zal ontstaan, waarbij punt x
negatief wordt t.o.v. y. Hierdoor zal ook de rooster van de h.f.-versterkerbuis
meer negatief worden t.o.v. de kathode. De spanning, die anode A2 heeft t.o.v.

xk

,Ck

duo-diode
LE,

As

=r
IR,

f?2

C2
R,!

y

Fig. 208.
de kathode, in dit geval 15 V, noemen we de drempelspanning van de vertraagde
automatische sterkteregeling.
De weerstand R2 en de capaciteit C, zijn weer ingéschakeld om te voorkomen,
dat de l.f.-modulatie, invloed heeft op de regelspanning.
In het vijftiende hoofdstuk komen we op het ontwerp van de automatische
sterkteregeling nog nader terug.

Automatische stille afstemming.
Bij gevoelige ontvangtoestellen ondervindt men bij het zoeken naar een
bepaald station veel hinder van storingen, die tijdens het afstemmen worden
waargenomen. Dit is dan ook cie reden geweest, dat gezocht is naar een mogelijk
heid voor automatische stille afstemming van een ontvanger. Door toepassing
van de duo-diode-triode EBC3 in combinatie met de EF6 is door Philips
het in fig. 209 weergegeven schema voor automatische stille afstemming
uitgewerkt.
De werking is als volgt. Ten gevolge van de spanningsval welke over RG
optreedt, zal de kathode zowel als de rooster van de EBC3 een positieve
spanning krijgen. Hierdoor kan door de EBC3 een anodestroom optreden.
Deze stroom vloeit van de + hoogspanning via Rn naar de anode van de EBC3,
door de buis naar de kathode en van deze kathode via R6 naar aarde. Ten
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gevolge van deze stroomloop zal er over Rn een spanningsval optreden,
waarbij de stuurrooster van de EF6 negatief wordt t.o.v. de kathode. Ook
door de EF6 zal een plaatstroom optreden. Deze stroomloop is als volgt.
Van de plus hoogspanning via Ru naar anode EF6, door deze buis naar de
kathode, van deze via R12 naar RK en via deze laatste weerstand naar aarde.
Ten gevolge van deze stroomloop, zal over R12 een spanningsval ontstaan,
waardoor de stuurrooster van de EF6 negatief wordt t.o.v. de kathode. Het
blijkt dus, dat de negatieve roostervoorspanning van de EF6 bepaald wordt
door de spanningsval over Rn en die over R,1». Indien nu geen signaal wordt
ontvangen is de negatieve voorspanning van de
1
EF6 zo groot, dat er slechts
een zeer geringe stroom zal optreden.
Begint nu aan de gelijkrichtdiode d2 een ongemoduleerd signaal te werken,

F
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rx

C91
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Fig. 209.
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dan zal er over C3 een gelijkspanningsverschil optreden, waarbij de kathode
positief is t.o.v. de anode. De rooster van de EBCj zal dus ook negatief zijn
t.o.v. de kathode; waardoor de stroom door deze buis zal afnemen. Hierdoor
zal ook de spanningsval over Rn afnemen en dus wordt de rooster van de
EF6 minder negatief, waardoor de buis meer open zal gaan. Bij de ontvangst
van een gemoduleerd signaal zullen de over C3 optredende spanningsverande
ringen via Cs tussen rooster en kathode van de EF6 werkzaam worden. Naarmate
de draaggolf nu sterker wordt zal de buis EF6 meer open gaan en dus de
versterking groter worden. Bij een bepaalde sterkte van een draaggolf zal de
EBC3 geheel dicht zijn en er treedt dan geen spanningsval over Rn meer op,
zodat de negatieve voorspanning van de EF6 bepaald wordt door de spannings
val over R12.
De automatische sterkteregeling van deze schakeling vindt plaats met behulp
van dP Daar de kathode van de EBC? een positieve spanning van de spanningsdeler RG—RT krijgt, begint de automatische sterkteregeling pas, nadat de topwaarde van het signaal aan de diode de spanning aan het aftakpunt over
schrijdt. De keuze van de weerstanden RG en R7 is afhankelijk van de gewenste
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drempelspanning. In het algemeen is het van belang, dat de vertraging en Rn
zodanig gekozen worden, dat de stille afstemming van het apparaat opgeheven
wordt op het ogenblik, dat de automatische sterkteregeling begint te werken,
daar in het tegenovergestelde geval het signaal aan d2 niet voldoende snel zou
aangroeien om de stille afstemming van het apparaat plotseling op te heffen.
In het korte-golfbereik kan de stille afstemming met behulp van de schakelaar
S buiten werking gesteld worden, aangezien de stations in dit bereik meestal
te zwak zijn.
De berekening van de gevoeligheid en de versterking van een cascadeontvanger of straight set.
Van het in fig. 210 gegeven schema willen we bepalen, hoe groot de totale
spannings'versterking is, welke we met deze schakeling kunnen bereiken.
De berekening van dit schema wordt als voorbeeld gegeven, waarbij we
opmerken, dat de bij de berekening gemaakte benaderingen toelaatbaar zijn,
en in het algemeen bij de berekening van de versterking van cascade-ontvangers
EL3r—-------
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Fig. 210.

kunnen worden doorgevoerd. Bij het bepalen van de verkregen spanningsversterking gaan we uit van de volgende gedachte.
We willen vaststellen, hoe groot de antennespanning van de ontvanger moet
zijn, om volgens 2e., blz. 235, een uitgangsvermogen te verkrijgen van 50 mW.
Om de waarde van de gevraagde antennespanning te kunnen vaststellen, gaan
we uit van de veronderstelling, dat in het gegeven schema inderdaad in de
uitgang een vermogen wordt ontwikkeld van 50 mW, en rekenen dan terug
om de waarde van de antennespanning vast te stellen. Wij nemen bij de
berekening verder nog aan, dat het h.f. signaal op een golflengte van 500 m
werkzaam is en 30 % gemoduleerd is met een toon 400-

De eindbuis.
Zoals bij het schema is aangegeven is de eindbuis een EL3, waarvan de
door den fabrikant verstrekte gegevens zijn:
= 50000 D,

5 = 9 mA/V.

Gunstigste

= 700°

We veronderstellen nu, dat deze gunstigste aanpassingsweerstand inderdaad
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in plaats van de uitgangstransformator met de luidspreker aanwezig is. Het
in deze weerstand ontwikkelde vermogen is te bepalen uit:
UZ

0
Ra '
Aangezien de waarden van Ra en W
1 n vastgelegd zijn, kunnen we uit deze
gegevens de waarde van Ea ff bepalen, welke
nodig
"
' ; is om inderdaad het
genoemde vermogen te doen ontwikkelen.

E3 eff2

Dus:

V7„ ■ Ra

en

E,■aeff = VM70 -Ra.

In verband met de gegeven waarden van Wo( en Ra vinden we dus:
£a eff ~ 18,7 V.
We weten, dat de waarde van Ea
ook kan worden bepaald uit:
Ri ' Ra
eff - Sa-E gs ’ R' +Ra'

We moeten hierbij bedenken, dat Eg. de effectieve waarde van de roosterwisselspanning aangeeft.
5 • 104 • 7 • 103
Dus:
Ea eff - 18,7 volt = 0,009 ‘
57- 103
Uit deze vorm kan de grootte van Egr>, welke nodig is om inderdaad het
vermogen in de weerstand Ra te kunnen doen ontwikkelen, worden berekend.
Een berekening levert op, dat:
£gs

v-

Dit bedrag geeft dus tevens de gevoeligheid van de eindtrap aan.
De ie l.f.-versterkertrap.
De volgens het schema in de anodeketen van de EF6 opgenomen koppelweerstand Rk is 0,2 MD, terwijl de lekweerstand 0,7 MI2 is. We veronder
stellen verder, dat de reactantie van de scheidingscondensator te verwaarlozen
klein is t.o.v. de grootte van de lekweerstand Rl- Verder zij nog gegeven, dat
Ri = 2,5 MQ en S = 1,8 mA/V.
We kunnen nu de totale weerstand, welke in de anodeketen van de EF6
is opgenomen, bepalen uit:
2 • 105 • 7 • 105
150000 ohm.
2 • 105 + 7 • 105 ~
De plaatwisselspanning van deze buis kunnen we berekenen uit:
,2.5 • .0.-15 • :o>
o
5'£g> ’
= °’°°l8 ’ £g'
2,5 • io6 + i5 • 104
*t

Rk • Rl
Rk+ Rl

aangezien de plaatwisselspanning van deze buis gelijk moet zijn aan de roosterwisselspanning Eg..
Uit deze uitdrukking kunnen we de waarde van Etgr vaststellen. Deze is dan:
= 1,29 mV.

De detector.
Van de volumeregelaar van de detector, de EB4, moet nu een wisselspanning
met effectieve waarde 1,29 mV worden afgenomen.
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Om een overzicht te verkrijgen van de spanning over de diodeweerstand
t.o.v. de h.f. wisselspanning, geven we in fig. 211 de grafiek van de EB4, welke
het verband aangeeft tussen de optredende gelijkspanning bij een dioaeweerstand van 0,5 MQ en een modulatiegraad m — 0,3.
Zoals uit deze grafiek blijkt, bestaat er een verhouding tussen Vd en Vhf eff
van 1 : 3,4. Hieruit volgt, dat indien inderdaad over de gehele diodeweer
stand een wisselspanning stond van 1,29 mV, de effectieve waarde van de
h.f. wisselspanning bepaald was door 3,4 • 1,29 = 4,38 mV. Met deze laatstgevonden waarde mogen we echter geen rekening houden, aangezien bij de
detectie van zulke kleine signalen kwadratische detectie zou optreden. Het
bedrag van 1,29 mV moeten we der
vd
E Bzi
halve ontstaan denken door de in
12
vloed van de volumeregelaar, die
zodanig staat ingesteld, dat de ge
11 —
f?d=0,5Mfi
noemde spanning aan de volgende
10
versterkerbuis wordt medegedeeld.
Willen we zeker zijn, dat lineaire
9
detectie wordt verkregen, dan moet
het h.f. signaal een waarde hebben
8
van ca. 1 V, welke spanning door de
\/
7
voorgaande h.f.-buis moet worden
geleverd.
6
tn = 0.3

De 2e h.f.-versterkertrap.
Zoals uit het schema blijkt, is de
4
h.f.-buis EF6 via een sperkring aan
de detector gekoppeld. De karak
3
teristieke gegevens van deze buis
zijn hiervoor reeds gegeven.
2
Veronderstellen we, dat de capaci
1
teit van de afgestemde kring voor
een golflengte van 500 m 400 pF
0
bedraagt, dan kan de zelfinductie
S 10 15 20 25 30 35 40’
van de spoel worden bepaald. Deze
W
Fig. au.
is dan ca. 175 ;xH. Nemen we verder
aan, dat de h.f.-verliesweerstand van
de spoel 5 £2 is, dan kunnen we de impedantie van de afgestemde keten
bepalen uit:
5

z= C L■ R

175 • 10

4 • 10

6

10 ' 5

= 87 500 ohm.

Zoals we op blz. 98 hebben gezien, oefent de diode een belasting op de
voorgaande kringen uit. Volgens (148) kunnen we deze belasting eenvoudig
parallel aan de afgestemde kring denken met een waarde gelijk aan de halve
waarde van de toegepaste diodeweerstand. Daar de in het schema toegepaste
dl_d
.J een waarde heeft van 0,5 M.Q, kunnen we de belasting van
diodeweerstand
de diode in rekening brengen als een weerstand groot 0,25 MO. parallel aan
de afgestemde keten. De totale impedantie van de afgestemde kring met de
belastingsweerstand kunnen we derhalve berekenen uit:

Zt

_ 87 500 • 250000
«a 65 000 ohm.
87 500+250 000
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We kunnen de plaatkringwisselspanning van de EF6 nu berekenen uit:
E' 2 _ S,
c • Eg
77 2 ■ R1 ' Zt
—
E
^a
Aangezien we verondersteld hebben, dat aan de diode een spanning van 1 V
werkzaam moet zijn, zal Ea„ daaraan gelijk moeten zijn.
We kunnen dus schrijven:
i = 0,0018 ■ Eg , ■

2,5 • IOG • 65 • IO3
2,5 • IOG 65 • IO3

Hieruit is de waarde van Eg., op te lossen. Deze is:
Eg,
10 mV.

De re h.f.-versterkertrap.
Voor de impedantie van de afgestemde keten, welke in de anodeleiding van
deze buis is opgenomen, kunnen we, evenals in het voorgaande geval, weer
een impedantie aannemen van 87 500 Q.
Beschouwen we de invloed van de EF6 op de afgestemde keten als een
daaraan parallel geschakelde weerstand van 5 ■ 105 £2, dan kunnen we de
totale impedantie van het geheel bepalen uit:

~
'

87 500 • 5 • IO5
87 500 5 • 105

75 ooo ohm.

De plaatkringwisselspanning is te berekenen uit:

Sa,

n
p
Sj - Zt
S' 'Ek' ' Ri + Zi

De EF8 is een regelbuis en heeft bij een negatieve voorspanning van 2,5 V
op de eerste rooster, een steilheid van 1,8 mA/V, en een inwendige weerstand
van 0,45 M£i.
Veronderstellen we, dat inderdaad een negatieve roosterspanning aanwezig
is van 2,5 V, dan volgt voor Eai:
Ea, = 10 mV
0,0018 • Egl • «
1 7.5 -jo3.
1
45 • to4 + 75 • ioJ
Hieruit is de waarde van ESl <op te lossen; deze blijkt te zijn:

Sg, «k 90 (xV.
De anteimekring.

We weten dat de opslingering van het in fig. 210 weergegeven bandfilter
bepaald is door:
•Sg, _ 1 o>0 E
■Sant
2
-S

waarbij vooropgesteld wordt, dat kritische koppeling wordt toegepast.
Gaan we nu bij de berekening inderdaad van1 de gedachte uit, dat kritische
koppeling plaatsvindt, dan kunnen we de grootte 1van de opslingering berekenen,
indien in de voorgaande uitdrukking de bekende waarden worden ingevuld.
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1

2 • ~ • 6 • 105 • 175 • io~6

2

5

«s 66.

Om dus inderdaad een Eg] van 90 uV te verkrijgen, moet de antennespanning gelijk zijn aan ca. 1,4 uV. Het zal duidelijk zijn, dat het in dit geval
berekende signaal het zwakste signaal is, waarop de ontvanger kan worden
ingesteld.
In het berekende schema is een duo-diode getekend, waarbij de tweede
anode voor de automatische volumeregeling zorgt, welke we bij de berekening
buiten beschouwing hebben gelaten.
We moeten echter wel bedenken, dat bij het in werking treden van deze
automatische volumeregeling de negatieve roosterspanning van de te h.f.-buis
groter wordt, ten gevolge waarvan met een kleinere steilheid wordt gewerkt,
de schakeling
zodat bij ontvangst van sterkere signalen de gevoeligheid van c.
„
achteruit gaat.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk zullen we nog een compleet schema behandelen van een cascade-ontvanger, zoals deze in 1934 door Philips werd
geconstrueerd.
De Philips cascade ontvanger 640A.

Het schema van deze ontvanger is als het uitslaande blad, achter in het boek
aangebracht, weergeeft. Zoals uit het schema blijkt, heeft het apparaat 4 afgesternde h.f.-kringen, waarvan de eerste twee samen een bandfilter vormen.
Deze beide kringen hebben voor het middengolfbereik C26 en voor het langegolfbereik C25 en C26 gemeen. Een h.f. stroom in kring I doorloopt dus een ge
deelte van kring 11 en daar dit gemeenschappelijke deel uit condensatoren bestaat,
spreken we van een direct-capacitieve stroomkoppeling, welke methode van
koppeling
voorgaande
reeds uitvoerig hebben behandeld. Voor
g we
we in
111 het
.
„
bestaan de kringen achtereenvolgens uit: I, C12, S8,
het miiddengolfbereik
'
S9, C26; II. C13, S12, S13, C26; III. C14, S16, S17, C39; IV. C15, S20,
C40, welke kringen onderling gelijk gemaakt worden met de trimmers C41,
C17, C18, respectievelijk C19.
Indien het toestel op lange golf is geschakeld, zijn de kringen als volgt
samengesteld: I. C12, S8, S9, S10, Sn, C25, C26; II. C13, S12, S13, S14,
C25, C26; III. C14, S16, S17, S18; IV. C15, S20, S21, terwijl respectievelijk
Cao, C21, C22 en C23 de trimmers zijn.
Deze trimmers moeten, evenals de middengolftrimmers, worden ingesteld
bij een golflengte onder in het gebied, omdat eventuele capaciteitsverschillen
hier de meeste invloed hebben, terwijl men daarentegen niet op minimumcondensatorstand mag trimmen, omdat de minimum-capaciteiten van de vier
condensatoren, welke in de genoemde kringen werkzaam zijn, niet voldoende
gelijk aan elkander zijn. Het is proefondervindelijk gebleken, dat men het
nauwkeurigst trimt bij respectievelijk 225 en 1000 m. Eerst worden de middengolfkringen gelijk gemaakt en daarna de lange-golfkringen, aangezien de langegolfkringen een speciale trimmer hebben, terwijl de middengolftrimmers
parallel aan de afstemcondensatoren staan en dus ook op de lange golf meedoen.
Zoals we in het voorgaande reeds meermalen hebben opgemerkt, is het van
belang, dat de selectiviteit en de gevoeligheid van een ontvanger voor antennespanningen van verschillende frequenties practisch gelijk blijven.
Aangezien de versterking van de h.f.-trap bepaald wordt door de waarde
’

waar nog bijkomt, zoals we op blz. 196 hebben gezien, de invloed van

/?, en
zien we dus, dat de gevoeligheid bij langere golven kleiner kan
worden, terwijl de selectiviteit groter wordt.
Hoewel een grote selectiviteit een eis is, welke men aan moderne ontvangers
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mag stellen, moet deze echter weer niet te groot worden, daar de kwaliteit
dan merkbaar slechter zou worden.
Het zal duidelijk zijn, dat aan de kringen correcties moeten worden aangebracht, waardoor gevoeligheid en selectiviteit practisch over het gehele golfbereik constant blijven.
Bezien we eerst de constante gevoeligheid.
Wat de beide bandfilterkringen betreft is de grotere kringversterking voor
hogere frequenties gecompenseerd door de grotere impedantie van S6 (middengolfbereik) respectievelijk S7 (lange-golfbereik) voor die frequenties. Bij hoger
wordende frequentie neemt toch de impedantie van S6 toe, waardoor bij
constante antennespanning minder stroom door S6 (respectievelijk S7) en S9
(respectievelijk Sn) zal vloeien, waardoor is verkregen, dat onafhankelijk van
de frequentie, de verhouding tussen antennespanning en de spanning op de
rooster van buis I steeds constant is. De spoelen S9 en Sn maken dus deel
uit van het antennecircuit, zowel als van de eerste kring van het bandfilter.
De antennestroom doorloopt dus een zelfinductie, welke ook in het bandfilter
is opgenomen. In dit geval spreken we van direct-inductieve stroomkoppeling
tussen antenne en bandfilter.
Wat de grotere opslingering bij hogere frequenties van de derde en vierde
h.f.-kring betreft, merken we op, dat deze gecompenseerd wordt doordat de
weerstand Ra meedraait met de viervoudige afstemcondensator, ten gevolge
waarvan bij minimum-stand van de condensator meer negatieve voorspanning
aan de rooster van de buizen Li en La wordt gegeven dan bij de maximumstand van deze condensatoren.
Een overzicht van het voorgaande levert dus op, dat een practisch constante
gevoeligheid is verkregen voor verschillende frequenties van de antenne
spanning, door toepassing van een speciale antennekoppeling en een met de
afstemcondensatoren meedraaiende potentiometer.
Om de grotere selectiviteit (op middengolfbereik) voor langere golflengten
te compenseren, zijn de condensatoren C39 en C40 aangebracht, welke dus
in serie staan met C14 en C15, zodat de werkelijke capaciteit, die parallel aan
S16, S17, respectievelijk Sao staat, kleiner is dan de capaciteit van C14,
respectievelijk C15. Het zal duidelijk zijn, dat het verschil groter wordt naar
mate C14 en C15 meer naar maximum gedraaid worden, zodat de 3e en
4e kring dan t.o.v. het bandfilter iets verstemd zijn, waardoor de resonantiekromme verbreed, en derhalve de selectiviteit verkleind wordt.
Ter verduidelijking van een en ander is in fig. 212 de verstemming van de
bandfilters t.o.v. elkander in tekening gebracht.
Achter de vierde kring worden de signalen door een diode-detectorbuis L3
gedetecteerd, ten gevolge waarvan door de weerstanden R18 en R20 een gelijk
stroom met een wisselstroomcomponent zal vloeien. Over de beide genoemde
weerstanden staat tevens nog een h.f. wisselspanning, welke laatste via de h.f.ontkoppelcondensatoren C31, C32 en C34 afgeleid wordt naar aarde. De over
R20 optredende l.f. spanningsfluctuaties worden via C30 naar buis L4 toe
gevoerd en daar verder versterkt.
Deze gelijkspanningsveranderingen worden tevens nog voor twee andere
doeleinden gebezigd, nl. voor de automatische volumeregeling en voor de zg.
visual tuning, de zichtbare afstemming.
De spanning over R20 wordt nl. via de l.f.-ontkoppeling R19, C9, R15,
gevoerd naar de rooster van buis Li (automatische volumeregeling) en naar
de rooster van buis L6. Een sterk signaal maakt de rooster van deze buis sterk
negatief, ten gevolge waarvan een vermindering van de anodestroom van deze
buis optreedt. Hierdoor wordt een plaatje meer of minder ver voor een lampje
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gedraaid, waardoor een grotere of kleinere schaduwplek ontstaat. De weerstand
R18 dient voor h.f.-ontkoppeling.
Om de werking hiervan goed in te zien, tekenen wij in fig. 213 het schemadeel R18, R20, C30, C31 en R21 nog eens over, waarbij we veronderstellen,
dat tussen de punten x en y van deze figuur een l.f.-spanningsverschil van a V
bij 1000 per. sec en een h.f.-spanningsverschil b V bij 1000 kper./sec staat.
In fig. 214 is hetzelfde schema nog eens gegeven, waarbij de capaciteiten
vervangen zijn door weerstanden, waarvan de waarden uit de reactanties van
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de condensatoren zijn bepaald, bij een frequentie van 1000 kiloperioden.
Uit de getalwaarden der verschillende weerstanden welke in fig. 214 zijn
ingetekend, zal het duidelijk zijn, dat de grootte‘ van de h.f. spanning, welke
aan de rooster van buis L4 werkt, in hoofdzaak bepaald wordt door de weer
stand R18 en de reactantie van de capaciteit C31.
Bepalen we hieruit welk gedeelte van de spanning b op de rooster van buis L4
werkt, dan vinden we:
- 500
Eei = b •
040
V322 • 108 + 25 • IO4
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Veronderstellen we nu het geval, dat tussen dezelfde punten een l.f. span
ning a werkzaam is, met frequentie 1000 per./sec, dan vinden we voor deze
spanning fig. 215 met de daarin aangegeven waarden voor weerstanden en
reactanties.
Berekenen we uit deze figuur welk gedeelte van de tussen de punten x en y
werkzame spanning aan de rooster van buis L4 werkt, dan vinden we daarvoor:
sk

10

— • a.
21

Terwijl aan de uiteinden van de hiervoor gegeven schakeling de verhou
ding van de l.f. tot de h.f. spanning bepaald is door a b, vinden we dus aan
de hand van de voorgaande berekening, dat de verhouding van de l.f. tot de
h.f. wisselspanning aan de rooster van buis L4 is als circa -i- • .
Hieruit blijkt dus, dat door deze ontkoppelingsschakeling de verhouding
tussen de l.f. en de h.f. wisselspanning ca. 300 maal gunstiger geworden is. Het
zal duidelijk zijn, dat deze verhouding voor langere golflengten en hogere
tonen geringer wordt.
We hebben het bovenstaande slechts gegeven om aan te tonen, van welke
invloed de ontkoppeling is en wat daarmede bereikt kan worden.
Hetgeen we nu voor de combinatie R18, R21, R20, C31 hebben aangetoond,
kan natuurlijk ook toegepast worden voor R25, R30 en C34.
Achter de eindbuis is de ingebouwde luidspreker aangesloten via een trans
formator. Bij gebruik van een extra luidspreker met hoge impedantie, die
parallel aan de primaire wikkeling van de uitgangstransformator kan worden
aangesloten, is het mogelijk de ingebouwde luidspreker buiten dienst te stellen
met behulp van een schakelaar. De condensator C36 dient om de zeer hoge
tonen, bv. naaldgeruis, te onderdrukken en tevens nog voor h.f.-ontkoppeling.
De condensator C35 vormt tezamen met de weerstand R26 een continu-variabel
toonfilter; het zal duidelijk zijn, dat het apparaat de meeste hoge tonen geeft
indien de gehele weerstand R26 is ingeschakeld.
De buizen Li, La, L4 en L5 verkrijgen respectievelijk hun negatieve voorspanmng door spanningsval over de kathodeweerstanden Rio, R3, Ra en Rn,
R3, Ra; Raa en R28, welke spanningen ontkoppeld worden met C7, C8, C42,
respectievelijk Cn. De weerstanden Ra en R3 vormen, behalve dat zij dienst
doen als kathodeweerstanden, een onderdeel van de over de hoogspanning
aangesloten potentiometer Ra, R3, R4, R5. De spanningsvallen over Ra en R3,
ten gevolge van de stroom die door deze potentiometer loopt en ten gevolge
van de stroom die door de kathoden van buis Li en La loopt, werken met
elkander mede. De reeds genoemde condensatoren C42 en Cu zijn droge
electrolytische condensatoren, welke dus polair zijn. De capaciteit van deze
condensatoren is zo groot gekozen, daar zij dienen voor een volledige l.f.ontkoppeling.
Indien nl. de ontkoppeling niet voldoende zou zijn, zouden de buizen
L4 en L5 in plaats van een constante, een wisselende negatieve voorspanning
verkrijgen, waardoor tevens de lage tonen t.o.v. de hoge verzwakt zouden
worden.
Het verlichtingslampje Lu dient voor schaalverlichting, wanneer het toestel
op lange-golfbereik is geschakeld, terwijl de lampjes L9 en Lio dienst doen
voor het middengolfbereik. Wanneer L9 en Lio vol branden, staat Lu in
serie met R16 en brandt dus slechts dof. In de 4e stand van de golflengteschakelaar (gramofoonweergave) branden zowel L9 en Lio als Lu dof.
Verder is het toestel nog voorzien van een zg. ingebouwde antenne. Indien
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de antennestekker uit de antennebuis getrokken wordt, komt een der netgeleiders via C44 aan C37 en dus aan S6 en S7 te liggen, zodat de h.f. span
ningen uit het net komen. De spoelen S25 en S26 beletten, dat een deel der
h.f. spanning via transformatorcapaciteit enz. naar aarde afvloeit, terwijl deze
spoelen bovepdietr nog een filter vormen voor bepaalde netstoringen.
Bij gramofoonweergave worden ter vermijding van storing door radiosignalen
de ie, 2e en 4e h.f.-kring op lange golf geschakeld, terwijl daarentegen de
3e kring op middengolfbereik staat. Bovendien wordt de weerstand R18 en
dus de gelijkstroomweg van de diode onderbroken, zodat signalen, welke
eventueel toch nog zouden doorkomen, niet meer gedetecteerd kunnen worden.
Deze voorzorgen zijn des te meer nodig, omdat bij het wegnemen van de
buitenantenne automatisch wordt overgeschakeld op de ingebouwde antenne.
Omtrent enkele in het schema voorkomende onderdelen merken we nog
het volgende op:
C24 dient om de resonantiepiek van S6, respectievelijk S7, met de eigencapaciteit van de antenne steeds buiten het desbetreffende golfbereik te houden.
Bovendien ondervindt het toestel hierdoor minder invloed van het verschil
in capaciteit van antennes onderling, terwijl C24 tezamen met S6 en S7
zorgt voor compensatie van de grotere kringversterking van hogere frequen
ties. De weerstand R13 dient om eventuele resonantiepieken te dempen. De
condensator C38, die vlak bij de buisvoet een der gloeidraadgeleiders aan
het chassis verbindt, is noodzakelijk gebleken om bepaalde genereerneigingen te onderdrukken.
Vraagstukken.
1. Ontwerp een gevoelig en selectief radio-ontvangtoestel voor ontvangst
van golven tussen 200 en 2000 m, bestaande uit 1 trap h.f.-versterking, detector
en 1 trap l.f.-versterking.
De l.f.-versterker moet als balanstrap zijn uitgevoerd. De bediening moet
zo eenvoudig mogelijk zijn. Het toestel moet kunnen werken met plaatspanningsapparaat en mag geen roosterbatterijen bevatten.
Geef een schets van de opstelling van de onderdelen en geef de electrische
grootte van de voornaamste onderdelen in het principeschema aan.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Januari 1930.

2. In de moderne toestelconstructie wordt gebruik gemaakt van het principt
der eenknopsafstemming.
Geef een uitvoerige beschrijving van een dergelijk systeem aan de hand
van een schema. Beschrijf de voor- en nadelen.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Januari 1931.
3. In een ontvangtoestel worden de volgende buizen gebruikt:
Detector (Telefunken REN 804).
L.f.-versterker (Telefunken REN 804).
Eindbuis (Telefunken RE 134).
Men wenst de buizen te laten werken onder de volgende condities:
Detector: 70 V anodespanning, o V roosterspanning, Za = 3 mA.
’L.f.-buis:
' ' ' 120 V anodespanning, 5 V negatieve voorspanning, Za = 4 mA.
Eindbuis: 3OO V anodespanning, 10 V negatieve voorspanning, Za = 13 mA.
Toegepast wordt transformatorkoppeling, waarvan de primaire wikkeling
weerstandsloos verondersteld wordt.
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Men wenst nu aan een plaatspanningsapparaat alle anodespanningen en
negatieve roosterspanningen te ontnemen.
Gevraagd wordt:
a. Voor welke spanning en stroomsterkte moet het p.s.a. gemaakt worden?
b. Geef een schema van dit p.s.a. met ontkoppeling voor zover nodig.
Bereken de waarde van de daarin voorkomende weerstanden.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Januari 1931.
4- Wat zijn de voordelen van balansschakeling voor de eindtrap van een
ontvangtoestel?
Geef een schema met afzonderlijke instelling van de roosterspanning der
buizen.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1933.
5. Wat verstaat men onder fading?
Hoe denkt u zich dat dit verschijnsel ontstaat?
Welke middelen kunnen aan de ontvangzijde aangewend worden om de
nadelige invloeden op de ontvangst zoveel mogelijk teniet te doen?

Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1933.
6. Wat verstaat men onder ontkoppelen in een radio-ontvangtoestel en
welk doel heeft het? Verklaar aan de hand van een door u zelf gekozen voorbeeld
(liefst met opgave van waarden van de in de practijk gebruikelijke onderdelen)
hoe het gewenste resultaat bereikt wordt.

Examen radiotechnicus N.V.V.R. Maart 1933.

7. Als afvlakcondensatoren in het plaatstroomdeel van een wisselstroomontvanger met indirect verhitte ontvangbuizen en direct verhitte gelijkrichtbuis
wil men electrolytische condensatoren gebruiken.
Als de plaatspanning van de eindbuis 250 V moet bedragen, voor welke
bedrijfsspanning en welke proefspanning ongeveer moeten de condensatoren
dan gemaakt zijn?
Welke factoren bepalen de grootte van de condensatoren vóór en na de
afvlaksmoorspoel ?
Hoe wordt de capaciteit van de condensatoren nagemeten?
Welke andere eigenschappen zijn nog belangrijk met het oog op de goede
werking en de bedrijfszekerheid?
Welke instrumenten worden voor de keuring gebruikt en hoe worden de
metingen uitgevoerd?
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1937.
8. Wanneer in een ontvanger met automatische fadingregeling een h.f.-buis
geregeld wordt, wordt de regelspanning vaak over de afgestemde spoel toe
gevoerd.
Omdat de draaibare platen van de afstemcondensator aan aarde liggen, moet
het punt van de spoel, waar de regelspanning wordt toegevoerd, ook h.f. aan
aarde liggen.
Welke waarde heeft de hiervoor gebruikte condensator en aan welke eisen
moet deze voldoen?
Door welke metingen kan men onderzoeken of een condensator voor dit
doel geschikt is en welke instrumenten zijn voor die metingen nodig?
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937.
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9. Welke metingen moet men aan een omroepontvanger verrichten om zijn
kwaliteiten zuiver objectief te leren kennen?
Hoe bepaalt men de selectiviteitskromme?
Zet kort en zakelijk het principe uiteen, waarop de te gebruiken instrumenten
berusten.
Examen radiotechnicus N.R.G. Mei 1946.

10. Aan welke eisen moet een aanpassingstransformator voor een luidspreker
voldoen? Voor welke metingen zoudt ge verifiëren of aan deze eisen is voldaan?
Geef een beschrijving van de te verrichten metingen en van de te gebruiken
instrumenten.
Examen radiotechnicus N.R.G. Mei 1946.
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SUPERHETERODYNE-ONTVANGST.
Dempingsreductie.

Indien aan de rooster van een roosterstroomdetector ongedempte wissel
spanningen worden toegevoerd, zal het effect daarvan zijn, dat de anodestroom zich geleidelijk gaat instellen op een lagere waarde dan de ruststroom.
De instelling van de buis zal daarna slingeren om een bepaald punt van de
negatieve roosterspanning, welke automatisch verkregen wordt door de werking
van de roostercondensator en de lekweerstand.
Zoals we in het voorgaande hebben gezien, zal de dan optredende waarde
van de anodestroom practisch een gemiddelde constante waarde hebben. Zouden
we dus in de anodeleiding van deze detector een
telefoon opnemen, dan zou daardoor een gelijk
stroom vloeien, waarop de telefoon niet reageert.
Dit voorgaande betekent dus, dat het door middel
LP
van een roosterstroomdetector, of welke andere
detector ook, op de normale wijze niet mogelijk is
een ongedempt signaal in geluid om te zetten. Door
middel van een speciale schakeling is het echter
toch mogelijk ongedempte signalen, welke door een
zender worden uitgezonden, door middel van een
detector in geluid om te zetten. Beschouwen we
hiertoe het in fig. 216 weergegeven schema.
Zoals uit deze figuur blijkt, is in de plaatkring
van de detector een spoel Lp opgenomen, welke
Fig. 216.
verondersteld wordt zeer los gekoppeld te zijn
met de roosterspoel Lr. Veronderstel nu het
geval, dat in de roosterkring een wisselspanning wordt geïnduceerd, ten
gevolge waarvan de rooster op een bepaald moment positief wordt, dan zal
het gevolg daarvan zijn, dat de anodestroom stijgt. Deze stijging van de anode
stroom heeft ten gevolge, dat het veld om Lp toeneemt, welke veldverandering
in Lr een inductiespanning zal opwekken. We kunnen nu de koppeling tussen
de beide spoelen zodanig uitvoeren, dat de inductiespanning de roosterwisselspanning ondersteunt. Op deze wijze wordt dus door de plaatspoel in de
roosterketen energie geleverd, welke energie in feite van de krachtbron, die
in de anodeketen is opgenomen, afkomstig is.
De verliezen, welke ten gevolge van de in de roosterketen optredende demping
ontstaan, zullen op deze wijze worden gereduceerd. Om deze reden spreekt
men bij deze schakeling dan ook van dempingsreductie, terwijl de spoel Lp
meestal als terugkoppelspoel wordt aangegeven.

'H

Di triode als oscillator.
Het is nu mogelijk, dat de koppeling tussen de beide spoelen steeds vaster
wordt gemaakt. Op een bepaald moment is de koppeling tussen de spoelen
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zodanig, dat door de anodeketen juist zoveel energie naar de roosterketen
wordt teruggebracht, dat de invloed van de demping geheel is opgeheven.
Zouden we nu op een of andere manier een vrije trilling in de roosterkring
doen ontstaan, dan zou ten gevolge van de terugwerking van de anodeketen
. op de roosterkring, deze vrije trilling blijven bestaan. Men zegt dan, dat de
buis genereert of oscilleert.
Het zal duidelijk zijn, dat de frequentie waarin de schakeling oscilleert,
afhankelijk is van de L- en C-waarden van de in de roosterketen aanwezige
electrische delen. We kunnen zeggen, dat de keten in zijn eigenfrequentie
oscilleert.
Om oscilleren te verkrijgen is het niet nodig, dat vooraf aan de roosterketen
electrische trillingen worden medegedeeld. Indien de terugkoppeling maar
voldoende groot is, zal ondanks het feit, dat er geen roosterwisselspanning van
buiten af aan de roosterketen wordt toegevoerd, toch genereren optreden.
Om dit in te zien moeten we bedenken, dat bij het inschakelen van het
geheel de anodestroom van de buis in elk geval een verandering ondergaat.
Deze variatie in de anodestroom is reeds voldoende om dè schakeling te doen
aanlopen en oscilleren te doen ontstaan.
De voorwaarden waaraan de schakeling van fig.’ 216 moet voldoen om
oscilleren te doen ontstaan, zullen in het derde deel worden afgeleid.
De ontvangst van ongedempte wisselspanningen.

Veronderstellen we nu het geval, dat de schakeling van fig. 216 zodanig is
uitgevoerd, dat de buis zelf trillingen opwekt en onderhoudt, dus Oscilleert.
Nemen we verder aan, dat de wisselspanningen, welke door de antennekring
in de roosterkring worden geïnduceerd, dezelfde frequentie hebben als de
spanningen, welke ten gevolge van het genereren aan de rooster worden
medegedeeld en dat beide spanningen gelijktijdig met dezelfde waarde en
gelijke phase inzetten, dan zal het duidelijk zijn, dat op de rooster een spanning
werkzaam is, welke bepaald wordt door de som van deze beide spanningen.
We verkrijgen dus het effect, dat de anodestroomveranderingen ten gevolge
van'de som van deze beide spanningen veel hoger zullen uitvallen. Voor het
geval, dat deze beide spanningen juist in tegenphase zijn en tegelijk in even
grote sterkte inzetten, zal het effect van de beide spanningen gelijk aan hun
verschil en dus nul zijn, zodat derhalve steeds de plaatruststroom zal
optreden.
Veronderstellen we nu echter, dat de afstemming van de roosterkring
zodanig is, dat de frequentie van de wisselspanning, welke door de buis zelf
aan de rooster wordt medegedeeld, 1000 per. sec hoger is dan de frequentie van
de wisselspanning, welke door de antennekring in de roosterketen wordt
opgewekt, en gaan we uit van de gedachte, dat beide spanningen tegelijker
tijd vanaf een waarde nul in gelijke richting beginnen, dan zal het volgende
plaats vinden.
In het begin zullen de beide spanningen elkander in hun invloed op de
anodestroom ondersteunen. De waarde van de amplitude van de anodestroom
zal dus bepaald worden door de som van de amplituden van de beide roosterspanningen.
Veronderstellen we nu, dat de beide roosterspanningen gelijk van grootte
zijn, dan zal de amplitude van de anodestroom gelijk aan tweemaal die waarde
kunnen zijn, welke zal optreden indien slechts één roosterspanningsamplitude
werkzaam was. Daar de frequenties van de beide roosterwisselspanningen
verschillen, zullen beide spanningen langzamerhand met elkander uit phase
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komen. In het begin zijn zij nog gelijk gericht, doch bereiken niet meer gelijk
tijdig de maximum-waarde, waardoor hun gezamenlijk effect zal afnemen.
Na verloop van tijd wordt het effect, waarmede zij elkander wat hun wer
king betreft ondersteu
nen, steeds kleiner, tot
op een bepaald moment
de beide spanningen juist
in tegenphase met elkan
der zijn en elkander dus
geheel zullen tegenwer
ken. De plaatstroom zal
dan geen verandering
ondergaan en gelijk zijn
aan de ruststroom.
Aan de hand van fig.
Fig. 217a.
217a, b en c, kunnen we
een beeld verkrijgen van
Eo
het effect van de beide
roosterwisselspanningen
op de plaatstroom.
Fig. 217a geeft de door
de antenne in de roosterketen geïnduceerde wis
selspanning Ea aan, fig.
2176 de wisselspanning
welke door de buis zelf
wordt opgewekt, Eo, ter
wijl fig. 217c de verande
Fig. zi-jb.
ring aangeeft welke de
plaatstroom ondergaat ten
Ia
gevolge van de invloed
van deze beide spannin
gen, welke gelijk van am
plitude, doch verschillend
van frequentie zijn.
Uit de figuur komt
duidelijk naar voren, dat
de amplitude van de
anodestroom in het begin
een grote waarde heeft en
geleidelijk aan tot een
waarde nul afneemt. We
merken op, dat onder
deze nulwaarde wordt ver
staan de anoderuststroom.
Daar de schakeling vol
gens fig. 216 behalve als
Fig. 217c.
oscillator ook nog als
detector werkt, zal het
duidelijk zijn, dat de plaatstroomverandering, welke optreedt, in werkelijkheid
niet zo is als in fig. 217c is getekend, doch zoals in fig. 218 is aangegeven. Ten
gevolge van de werking van roostercondensator en lekweerstand verkrijgen we
toch een automatische negatieve voorspanning, waardoor de anodestroom
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zal veranderen als in fig. at8 is aangegeven. Na het moment. dat de beide
roosterwisselspanningen elkander tegenwerken, komen zij geleidelijk aan weer
met elkander in phasc, waardoor dus weer een plaatstroomverandering zal
optreden.
Uit fig. 217c en 218 blijkt duidelijk, dat de amplitude van de anodestroom
steeds verandert. Deze neemt steeds toe en af. Dit afnemen van de amplitude
van de anodestroom en het weer toenemen daarvan wordt een zweving genoemd.
De frequentie waarin de amplitude van de anodestroom verandert, is bepaald
door het verschil van de beide frequenties van de roosterwisselspanningen. In
ons gegeven voorbeeld zal dit dus zijn:
—f., - 1000 per. sec.
De trilplaat van de in de anodeketen opgenomen telefoon zal reageren op
lijn, welke
gemiddelde waarden
de gemiddelde stroomvariatie en volgt een 1.'
" de
’ „
der stroomvariaties verbindt.
In de telefoon wordt dus een
I'a
toon 1000 waargenomen.
Zoals we hebben opgemerkt,
is de frequentie van de zweving
gelijk aan het verschil van de
frequenties van de beide werk
zame roosterwisselspanningen.
Het zal duidelijk zijn, dat wc
het verschil in frequentie ook
zo groot kunnen nemen, dat de
I
zweving niet meer in het hoorI
bare gebied ligt. Deze zweving
I
wordt de middelfrequente tril
ling genoemd. We zouden deze
zweving weer h.f. kunnen ver
sterken en, indien de antennetrilling gemoduleerd is, daarna
detecteren om een hoorbaar
Fig. 218.
geluid te kunnen verkrijgen.
De schakeling van fig. 216,
waarbij de buis dus zelf zorgt voor de hulptrilling welke nodig is om het
ongedempte signaal te kunnen waarnemen na detectie, noemt men autodyneontvangst. Deze methode van ontvangst heeft echter het bezwaar, dat de
roosterketen t.o.v. de antennekring verstemd is, waardoor de gevoeligheid
geringer wordt.
In verband met deze verstemming is het beter, van de schakeling weer
gegeven in fig. 219 gebruik te maken, waar een afzonderlijke buis voor het
opwekken van de hulptrilling zorg draagt. Deze manier van ontvangst wordt
heterodyne-ontvangst genoemd.
We zien uit deze figuur, dat van buis II de roosterketen met de anodeketen
is gekoppeld, waardoor genereren zal optreden. Verder blijkt uit de figuur,
dat deze buis weer aan de detectorbuis I gekoppeld is. Aan de rooster van
de detector komen beide spanningen als hun som werkzaam. Bij deze schakeling
hebben we het voordeel, dat de antennekring dezelfde afstemming heeft als
de roosterkring van de detector. Overigens blijft de verklaring van dit schema
in principe gelijk aan dat van fig. 216.
De naam heterodyne-ontvangst is dus, zoals uit het voorgaande gebleken
is, afkomstig van het feit, dat een afzonderlijke buis wordt gebezigd voor het
opwekken van de hulptrilling.
Door het feit, dat er bij de tegenwoordige ontvangtechniek practisch steeds
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gewerkt wordt met één buis, welke zelf ook zorg draagt voor het opwekken
van de hulptrilling, waarbij dan echter steeds gebruik gemaakt wordt van
meerroosterbuizen, is het verschil tussen autodyne- en heterodyne-ontvangst
niet meer zo sterk aanwezig, zodat practisch steeds wordt gesproken van
heterodyne-ontvangst.
Indien in een ontvanger de verschilfrequentie van de beide werkzame wissel
spanningen niet in het hoorbare gebied is gelegen, zodat naast h.f.-versterking
nog detectie nodig is, spreekt men van super/teterodyne-ontvangst.
De superheterodyne-ontvanger.

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, heeft men bij de cascadeontvangers behalve de h.f.-versterkertrappen, waarin een of meer afgestemde
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kringen zijn opgenomen, nog de detector en eventueel een of meer l.f.versterkertrappen.
Het h.f. signaal wordt dus hier in dezelfde frequentie, waarin dit wordt
ontvangen, aan de detector toegevoerd.
De grootste moeilijkheid, welke bij de constructie van deze ontvanger bestaat,
is wel om naast een grote selectiviteit een goede geluidskwaliteit voor alle
golfbanden te verkrijgen.
We hebben toch in het voorgaande gezien, dat voor verhoging van de
selectiviteit meer dan één afstemkring gebezigd wordt, hetgeen het frequentiegebied, dat moet worden doorgelaten, steeds kleiner doet worden. Ten gevolge
' inwendige
’’
' ' buiscapaciteiten
’■ 1 was het bij de cascade-ontvangers ook een
van de
grote moeilijkheid om ’voldoende
' ’
' versterking te verkrijgen bij de ontvangst
van korte golven.
■ Door toepassing van de superheterodyne-ontvangst kan aan veel dezer
bezwaren worden tegemoet gekomen, ofschoon ook aan deze wijze van ont
vangst weer zekere nadelen verbonden zijn, welke we hierna nog naar voren
zullen brengen. We zullen in dit hoofdstuk de verschillende kringen, welke
in een super voorkomen, afzonderlijk behandelen, terwijl we in het laatste
hoofdstuk een complete schakeling zullen bespreken.
Bij de superheterodyne-ontvangst maken we gebruik van de mogelijkheid,
uit de menging van twee trillingen een nieuwe trilling te doen ontstaan, waarvan
de frequentie van te voren kan worden vastgelegd. Zoals we reeds in het
voorgaande gezien hebben, wordt deze nieuwe trilling, die eventueel dezelfde
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modulatie bezit als de oorspronkelijke antennetrilling, de middelfrequenttrilling genoemd.
Wordt nu in de anodeketen van de mengbuis een op die verschilfrequentie
afgestemde keten opgenomen, dan zal deze frequentie het meest versterkt
worden. Voeren we de in deze anodeketen opgenomen schakeling als een
indirect-inductief gekoppeld bandfilter uit, dan zal in de secundaire van dit
middelfrequent-bandfilter practisch slechts de genoemde verschilfrequentie in
vloed hebben.
Het zal duidelijk zijn, dat de optredende middelfrequentie voor elke golf
lengte, waarop we de ontvanger afstemmen, steeds gelijk moet blijven. Dit
betekent dus, dat de oscillatorfrequentie steeds een constant bedrag in frequentie
moet verschillen met alle te ontvangen afstemfrequenties. Oppervlakkig bekeken
zouden we geneigd zijn te zeggen, dat dit niet zo’n moeilijk probleem is.
Indien we uitgaan van de gedachte, dat de capaciteiten van de oscillatorkring
en de antennekring volkomen gelijk aan elkander zijn, en dat beide condensa
toren om één as draaien, dan bepalen we slechts voor de antennekring de
waarde van de benodigde zelfinductie om een bepaald golfgebied te kunnen
bestrijken.
r
Uit de uitdrukking/a
is dit eenvoudig te bepalen.
3 ~ V'La Ca

Wat de oscillatorketen betreft zouden we kunnen vaststellen, dat f0 een
bepaald bedrag hoger moet zijn dan /a, en uitgaande van de gedachte, dat de
condensatoren van de antenne- en oscillatorkring volkomen gelijk aan elkander

zijn, kunnen we dan uit f0 = ------- ■== de waarde van Lo bepalen.
3 tt V

Cq

Inderdaad zouden we dan voor die gegeven frequentie van /0, maar dan
ook slechts voor die alleen, de juiste middelfrequentie vinden. Voor alle andere
in het te bestrijken golfgebied voorkomende frequenties zal dan een andere
waarde van fm optreden. Het zal duidelijk zijn, dat we op deze wijze niet tot
het gewenste resultaat kunnen komen.
Om een en ander duidelijk te maken, geven we het volgende voorbeeld.
Veronderstel, dat we een golfgebied moeten bestrijken van 200—600 m
(1500—500 kper./sec). Wat de afstemming betreft is de verhouding van de
langste tot de kortste te ontvangen golflengte 3 : 1. Daar X = 1885 V CL,
moet de verhouding van de maximum- tot de minimum-capaciteit 9 : 1 zijn,
om inderdaad met een vaste zelfinductie dit gebied te kunnen bestrijken.
Gebruiken we nu in ons gegeven voorbeeld een condensator met een
maximum-capaciteit van 500 pF en nemen we aan, dat de minimum-capaciteit
van deze condensator 20 pF is, dan is de verhouding van maximum- tot
minimum-capaciteit 35 : 1.
Om een juiste gelijkloop van de afstemcapaciteit met de oscillator-condensator
te verkrijgen, hebben we in ieder geval een trimmer nodig, terwijl de bedrading
enz. ook een eigencapaciteit vormt. Veronderstellen we nu, dat de trimmercapaciteit en die van de bedrading tezamen 40 pF bedragen, welke capaciteit
beschouwd wordt parallel aan de afstemcapaciteit te staan, dan zal de totale
werkzame capaciteit kunnen variëren tussen 60 en 540 pF, hetgeen juist een
verhouding van maximum- tot minimum-capaciteit oplevert van 9:1.
Wat de ingangskringen betreft is het aan de hand van het voorgaande dus
mogelijk het gevraagde golflengtegebied te bestrijken.
Bezien we nu eens de oscillatorketen en gaan we bij de beschouwing daarvan
uit van de gedachte, dat fm = 100 kper./sec. Deze gewenste fm is nu op twee
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verscnillende manieren te verkrijgen en wel door de frequentie van de oscillatorketen f0 100 kper./sec hoger of lager te kiezen dan de afstemfrequentie.
Indien de oscillatorfrequentie 100 kper./sec lager gekozen wordt dan de afstem
frequentie, is dus het frequentiegebied, dat door de oscillator moet worden
bestreken, van 1400—400 kper./sec, dit is dus een verhouding van 31 ., : 1. Hier
voor zou de verhouding van de maximum- tot de minimum-capaciteit van de
condensator van de oscillatorkring (ij1^)2 : 1 moeten zijn, welke verhouding in
verband met de benodigde trimmercapaciteit en de capaciteit van de bedrading,
met een condensator niet te verwezenlijken is. Het zal duidelijk zijn, dat
indien de middelfrequentie een hogere waarde had, de zaak nog ongunstiger
zou uitvallen.
Nemen we nu het geval, dat f0 100 kper./sec hoger is dan /a, dan moet de
oscillatorketen een frequentiegebied van 1600—600 kper. sec bestrijken, hetgeen
neerkomt op een verhouding van 2,6 : 1. Deze verhouding ligt dus ook binnen
het bereik van de afstemcondensator van de oscillatorkring. Naarmate de
middelfrequentie hoger gekozen wordt, zal de zaak in dit geval steeds gunstiger
worden. Uit deze overwegingen volgt dan ook onmiddellijk, dat /0 steeds
hoger moet worden gekozen dan /a.
Zoals we in het voorgaande hebben gezien is de verhouding van de maximum
lot de minimum-capaciteit van de afstemkring gelijk aan 9 : 1 voor het bestrijken
van het gegeven golfgebied. Indien we dus voor de oscillatorketen een zelfde
capaciteitsverandering zouden kiezen, dan zou aan het eind van het golfgebied
niet de juiste middelfrequentie optreden.
Om dus zowel aan het begin als aan het einde van het te bestrijken golfgebied
de juiste fm te verkrijgen, moet volgens het voorgaande de verhouding van
maximum- tot minimum-capaciteit van de oscillatorkring (2,6)- : 1 zijn, het
geen practisch neerkomt op een verhouding van 7:1.
Deze verhouding kunnen we bereiken, door parallel aan deze condensator
nog een extra trimmer op te nemen van 20 pF.
De capaciteit van deze kring kan dan variëren van 80—560 pF, hetgeen
dus een verhouding van 1 : 7 is. Op deze wijze kunnen we dus verkrijgen,
dat aan het begin en aan het einde van het te bestrijken golfgebied de gevraagde
fm verkregen wordt. Bij elke andere stand van de afstemcondensatoren bereiken
we echter niet de juiste fm.
We hadden de twee genoemde punten van de juiste
fm ook kunnen bereiken door in serie met Co een pf
f-/
condensator te plaatsen.
c
Het zal duidelijk zijn, dat indien van beide mo
Ct
L
gelijkheden, een parallel- en een seriecondensator met
de afstemcapaciteit Co, gebruik gemaakt wordt, het
Cp
mogelijk moet zijn, in het te bestrijken golfgebied
drie punten van een juiste /m te vinden. Passen we
Fig. 220.
dit toe, dan verkrijgen we op deze manier een oscillatorketen
’
als
' bv. :in fig. 220 is weergegeven. De capa
citeit, welke parallel wordt opgenomen, wordt gewoonlijk als de trimmer
capaciteit aangeduid, terwijl de seriecondensator als de paddingcondensator
wordt aangegeven.
De juiste waarden van Lo, Cp en Ct kunnen op de volgende wijze worden
bepaald, indien uitgegaan wordt van de gedachte, dat op drie van te voren
bepaalde punten van het te bestrijken frequentiegebied een juiste fm moet
worden verkregen.
Gaan we in het volgende uit van de gedachte, dat aan het begin, in het
midden en aan het einde van het te bestrijken golfgebied de juiste middel260
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frequentie aanwezig moet zijn, dan kunnen we de volgende tabel opstellen:
400 m
240 pF
750 kp/sec
352,9 m
240 pF
850 kp/sec
100 kp/sec

200 m

60 pF
1500 kp/sec
187,5 m
60 pF
1600 kp/sec
100 kp/sec

Ca
/a
*o
Co
/o
/m

600
540
500
500
54°
600
100

m
pF
kp sec
m
pF
kp sec
kp'sec

Bedenken we, dat volgens het bedoelde schema de afstemming van de
oscillatorkring bepaald wordt door
ƒ ! =____________ ï___________

/0

''-'P r ^a 1

dan kunnen we met deze gegevens drie vergelijkingen met drie onbekenden
opstellen en wel:
io—12
Op

/o2

+ Ct)

I

r~.

(TPI/SSprC+ ct
■

Cp H- 240 • 10

c^4° '10

Z°2 =

'

I

- (i6 • io5)2;

00 • io—12

J

(85 • wT;

L-tJ

12

,2 " ct) - (6 • io5)2.

°Cp + 540 • io-,2+Ct

Uit deze drie vergelijkingen zijn de waarden van Lo, Cp en Ct op te lossen;
we vinden daarvoor:
fm
Co = 155 P-H;
Cp = 2520 pF;
Ct - 4,6 pF.
X b; ai
Met deze gevonden
|ajb
waarden van Lo, Cp en
Ct wordt dus voor de aan
gegeven frequenties de
juiste fm gevonden. Voor
alle andere frequenties
fa
van het te bestrijken ge
Fig. 221.
bied vinden we een af
wijking van de juiste fm.
Indien we voor verschillende frequenties de afwijking van de juiste fm
berekenen, kunnen we de kromme bepalen, welke in fig. 221 is weergegeven
en 1welke
" de paddingkromme genoemd wordt. Uit deze kromme kan dus worden
1 ’hoe groot de
’
------------J. juiste frm is en jn T.vglk
afgelezen
maximum-afwijking
van de
frequentiegebied deze maximum-afwijking voorkomt.
Het bezwaar, dat aan het op bovenorftschreven wijze bepalen van de paddingkromme verbonden is, is gelegen in het feit, dat de mate van afwijking van
de fm van te voren niet is vast te leggen, zodat het mogelijk is, dat de maximaal
optredende afwijking met binnen toelaatbare grenzen ligt.

,3b
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Bezien we de paddingkromme van fig. 221 eens nader, dat blijkt ons, dat
we de maximum-afwijking kunnen corrigeren, indien we de kromme gedraaid
denken en lopende als door de gestippelde kromme is weergegeven. We zien
dan ook weer drie punten van een juiste fm, doch tevens blijkt, dat de maximumafwijking kleiner is dan in het berekende geval.
Op deze wijze voortredenerende, zou het dus de voorkeur verdienen, uit te
gaan van de gedachte, dat de in fig. 221 voorkomende waarden van maximumafwijking van /m, voorgesteld door b en a, niet groter mogen zijn dan een
bepaald bedrag. Hierbij treedt echter weer de moeilijkheid naar voren, wat
verstaan moet worden onder het bepaalde bedrag, dat mag worden toegestaan
voor de maximum-afwijking van de /mHet is ook mogelijk de zaak uit dit oogpunt te bezien, dat voor een bepaald
gedeelte van het te bestrijken golfgebied, dat slechts van weinig belang is,
de afwijking groot mag zijn, terwijl in een ander gebied, dat meer van belang
is, de maximum-afwijking dan kleiner zal uitvallen. Hoe we de zaak ook
bekijken, we moeten er rekening mede houden, dat de afname van één maximum
de stijging van een ander maximum ten gevolge zal hebben. Het is daarom
beter te trachten een paddingkromme te verkrijgen, waarbij alle optredende
maxima gelijk zijn en binnen van te voren vastgestelde grenzen blijven.
Hiertoe kunnen we dan vaststellen, dat A/3 = A/2 = A/3 — A/4.
We kunnen dan de drie volgende vergelijkingen opstellen:

A/i = A/2,

= a/3,
A/i = A/.,
Voeren we in deze vergelijkingen de onbekende waarden van Lo, Cp en Ct
in, dan kunnen uit deze drie vergelijkingen de onbekenden worden opgelost.
Alle berekeningen van Cp, Ct en Lp op de boven behandelde methoden
uitgevoerd, stuiten op ernstige moeilijkheden, aangezien de uitdrukkingen
waarin de onbekenden voorkomen, tamelijk gecompliceerd zijn.
We hebben het voorgaande echter opgemerkt om den lezer de indruk te
geven, dat het probleem nogal op verschillende manieren is aan te pakken,
doch dat de ideale oplossing, een voor het gehele te bestrijken frequentiegebied
juiste fm, niet te bereiken is, zodat veelal door experimenteren voor een Vbepaald
,J
geval de beste oplossing moet worden gevonden.
We merken nog op, dat in de practijk veelal van1 grafische voorstellingen
gebruik gemaakt wordt om de waarden van Lo, Cp <en Ct te bepalen.
Mengschakelingen van meerroosterbuizen.
De tetrode als mengbuis.

In fig. 222 is het schema gegeven van een schermrooster-tetrode, welke als
mengbuis is geschakeld. Zoals uit deze figuur blijkt, wordt aan de stuurrooster
van deze buis de antennewisselspanning toegevoerd, terwijl ten gevolge van
de koppeling van de afgestemde plaatkring gevormd door L3 en C.> met de
spoel L2, welke in de stuurroosterkring is opgenomen, aan de stuurrooster dus
zowel de hulptrilling als de antennespanning werkzaam is.
Een tweede schakeling om de tetrode als mengbuis te bezigen kan van
dezelfde aard zijn als die, welke in fig. 223 voor de penthode is gegeven,
waarbij dus de afgestemde plaatkring gevormd door L3 en C2 gekoppeld is met
L2, welke in de schermroosterketen is opgenomen. De antennespanning wordt
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dus aan de stuurrooster aangesloten, terwijl de hulptrilling aan de schermrooster wordt toegevoerd.
We zullen de menging van de wisselspanningen met verschillende frequenties,
zoals deze in de bedoelde schakeling tot stand komt, nader onderzoeken.
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Fig. 222.
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Fig. 223.

Indien aan de schermrooster geen wisselspanning werkzaam is, kan de
anodewisselspanning worden bepaald uit:

(402)
..................................
Veronderstellen we nu, dat de roosterwisselspanning Egl = o, en dat
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behalve de schermroostergelijkspanning Vg2
g2 nog een schermroosterwisselspanning Eg, sin
t werkzaam is, dan kunnen we de verandering van de dan
optredende anodestroom door de volgende uitdrukking aangeven, aangezien,
zoals we weten, bij schermroosterbuizen de anodestroom rechtstreeks afhan
kelijk is van de schermroosterspanning.
ii=f(Vg2 + Eg2sin<at)......................................... (403)

Daar de steilheid van schermroosterbuizen afhankelijk is van de waarde van
de schermroosterspanning, kunnen we de in uitdrukking (402) voorkomende
steilheid 5 als volgt vaststellen:
5
Si + 5., sin cot ........................................... (404)
Hierin is S, de steilheid, welke optreedt indien de schermroosterwisselspanning gelijk aan nul is, terwijl S, de verandering van de steilheid aangeeft voor de spanning
E,
'
"gr
Voor elke verandering van de plaatstroom, welke optreedt voor een momentele waarde van de roosterwisselspanning Egl, kunnen we schrijven:
A z'j = 5 • Eg, sin pt . . ......................................... (405)
of indien we hierin de waarde van S volgens (404) substitueren:
A za = (St + S., sin wt) Fgj sin pt ................................ (406)
Bij gelijktijdige werking van de stuurrooster- en schermroosterwisselspanning
zal de momentele waarde van de plaatstroom voor te stellen zijn door:
t'a =/(Vg2 + Eg2sinwt) + (5, + 5, sin cot) Eg, sinpt........... f407)

Werken we deze vorm uit, dan wordt gevonden:

ia = f(Vg2 + Ego sin cot) + S, Eg, sin pt + S.,Eg, sin cot sinpt .. (408)

en daar volgens de goniometrie:
sin a sin b — l/2 cos (a —' b) — 1/2 cos (a + b),
kunnen we de laatst gevonden uitdrukking in de volgende gedaante schrijven:

ia = ƒ (Vg2 + Eg, sin cot) + S, • Egl sin pt +
+ Va Sa ' Eg, cos (co —p) t — ’/, S2Eg, cos (co + p) t

.... (409)

Uit deze afleiding blijkt, dat de totaal optredende plaatstroom bestaat uit
de volgende componenten:
ie.
een gelijkstroom;
ze. een wisselstroom met frequentie co;
7e. een wisselstroom met frequentie p;
4e. een wisselstroom met frequentie <0—p;
5C. een wisselstroom met frequentie <0 -f- p.
Indien we nu de in de anodeketen van de buis opgenomen parallelketen
(fig. 223) afstemmen op de verschilfrequentie (co—p), dan zal deze trilling
het grootste effect hebben. Hierop komen we later terug. Deze component zal
dan door de transformator naar de volgende versterkerbuis worden over
gebracht. Deze in de anodeleiding opgenomen h.f.-transformator heet de
middelfrequent-transformator, terwijl de trilling (co—p) de middelfrequente
trilling wordt genoemd.
Het zal duidelijk zijn, dat de spanning, welke door de m.f. trilling over de
anodeketen komt te heersen, bepaald is door:
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=5

«a = 'I2 S., • Eg1 cos (co ■—p) t R i • Za
■Ri+ Za

(4io)

Uit deze uitdrukking blijkt dus, dat de gevoeligheid van de schakeling
bepaald wordt door S.,, waarvan de waarde eventueel uit de karakteristieken
is af te lezen.
Het bezwaar, dat aan deze schakeling verbonden is, is gelegen in het zg.
meetrekeffect, hetgeen ontstaat door het feit, dat beide afstemkringen, die van
de antenne en de oscillatorkring, door de schermroostercapaciteit met elkander
zijn gekoppeld, zodat de afstemming van de oscillator door de antenne wordt
beïnvloed. Omgekeerd heeft deze schakeling het nadeel, dat door de genoemde
middelfrequent
transformator

z'-FT
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Fig. 224.

koppeling de oscillatortrillingen in de antenne werkzaam kunnen worden en
daar worden uitgezonden. Men zegt dan dat de schakeling straalt.

De penthode als mengbuis.
Het principe van de penthode als mengbuis geschakeld, is in fig. 223 weer
gegeven. De toepassing van de penthode als mengbuis berust op dezelfde
werking als hiervoor bij de tetrode is aangegeven.
We merken nog op, dat het meetrekeffect en de straling wel minder zijn
dan het geval was bij de tetrode, doch zij zijn toch nog aanwezig.
De hexode als mengbuis.
De schakeling van de hexode als mengbuis is in fig. 224 gegeven. Het
principe van de menghexode is in fig. 225 weergegeven. Zoals uit de figuur
blijkt, bestaat deze buis uit een kathode, een anode en 4 roosters, welke
respectievelijk g4, g2, ga en g4 zijn genummerd. We kunnen de werking van
deze buis het eenvoudigste overzien, indien we de buis uit twee gedeelten
opgebouwd denken, welke twee delen in de fig. 226 en 227 zijn weergegeven.
De roosters, welke respectievelijk met g4, g2, g3 en g4 zijn genummerd,
heten achtereenvolgens eerste stuurrooster, schermrooster, anoderooster en
tweede stuurrooster.
We beschouwen nu het gedeelte van deze buis, bestaande uit de kathode
en de roosters g4, g2 en g3 als een afzonderlijke schermroosterbuis, welk gedeelte
in fig. 226 is getekend.
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In fig. 227 is de rest van de buis, bestaande uit de rooster g4 en de anode,
weergegeven. In deze figuur is tevens een kathode ingetekend, welke kathode
slechts schijnbaar aanwezig is, en ook aangeduid wordt als virtuele kathode.
Aan de roosters g2 en g3 wordt een positieve spanning aangelegd, waarbij
rooster g3 steeds een hogere potentiaal heeft t.o.v. de kathode dan rooster g2.
De roosters g4 en g4 verkrijgen steeds een negatieve voorspanning, en wel
zodanig, dat rooster g4 sterker negatief is t.o.v. de kathode dan rooster g4.
Ten gevolge van de
d negativiteit
----- '
van rooster g4 zal voor deze rooster een
zekere opstuwing van electronen plaats vinden, zodat het
schijnt of daar ter plaatse een emitterende kathode aanwezig is.
94
Bij de beschouwing van fig. 225 zal het duidelijk zijn,
93
dat de anodestroom A en de roosterstromen /g„ en •^g3
9a
onmiddellijk afhankelijk zullen zijn van de potentiaal van
"-9i
rooster g,. Aangezien rooster g4 practisch steeds een nega
tieve potentiaal t.o.v. de kathode heeft, zal er geen roosterFig. 225.
stroom /g4 optreden.
Veronderstellen we nu, dat aan g4 geen spanning wordt
aangelegd, dan kan de steilheid van de buis worden voor
gesteld door:
93
„
AA
92
bij Vg2, Vë3 en V3 constant.
'9,
1
AVgl

r

In werkelijkheid is echter ook de invloed van V.g« aanwezig. Het effect van deze roosterspanning kunnen we nu
Fig. 226.
als volgt verklaren.
Heeft deze rooster een bepaalde negatieve potentiaal,
dan zal daardoor een verdeling van de emissiestroom op
treden, tussen Zg3 en A- Geven we nu rooster g4 een steeds
94
sterkere negatieve potentiaal t.o.v. de kathode, dan zal A
afnemen en daarentegen Zg3 toenemen. Zo is het dus
mogelijk, dat /a een nulwaarde en
een maximum ver
krijgt. Wordt rooster g4 echter steeds minder negatief en
daarna zelfs positief gemaakt, dan zal juist het tegenover
Fig. 227.
gestelde plaats vinden en
toenemen, terwijl /g3 afneemt.
Bij een bepaalde positieve waarde van Vg, zal /g3 nul worden en A de
maximum-waarde bereiken. Een en ander komt duidelijk in fig. 228 naar voren.
Willen we: nu het verband nagaan, dat er bestaat tussen een kleine wijziging
van Vgt en <de daardoor optredende verandering van /g3 en geven we dit aan
als S2, dan kunnen we vaststellen, dat:

S2 =

AFg/

' l een negatief bedrag
Zoals uit fig. 228 is op te maken, levert deze steilheid
op, welke negatieve steilheid, zoals we ’later nog zullen zien, gebezigd kan
worden om een buis ongedempte trillingen te doen opwekken.
Het zal duidelijk zijn, dat de steilheid 5, afhankelijk zal zijn van de waarde
van Vgl en over een bepaald werkingsgebied van de buis daarmede evenredig.
Hieruit volgt, dat we kunnen schrijven:
5, = a Vg4 ....
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(4i 1)

1
ƒ

Aan de vierde rooster g4 kan nu behalve de negatieve roosterspanning — Vg.t
ook nog een h.f. ongedempte spanning Eg., sin to t aangelegd worden.
Voor de op elk moment optredende steilheid van de buis vinden we dan:

5t = a(—Vg4 + Eglsintot) .................................... (412)
Indien nu aan de stuurrooster g„ behalve de negatieve voorspanning — Vg„
nog een h.f. ongedempte spanning Egl sin qt werkzaam is, kunnen we, zoals
we weten, de optredende plaatstroom bepalen uit:

ia = S, (—Vg, +Eg, sin qt).....................................(413)
Voeren we hierin de waarde van 5, volgens (412) in, dan vinden we:
ia
a(—Vg4 +Eg4sinwt) (— Eg, + Eg, sin qt).
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Werken we deze vorm uit, dan vinden we:
i'a = a VS1 Vgt — a Vg1Eg1sin qt — a Vg,Eg4 sin tor + a Eg,Eg4sin tor sin qt (414)

Door toepassing van de goniometrische formule:
cos a ■— cos ft = — 2 sin 1/2 (a + /?) • sin 1/2 (a — fl)
kunnen we uitdrukking (414) omwerken in:
ia = a Vgl Vgi — a Vg„ Egl sin qt — aVgl Eg., sin tor +
+ a Eg,Eg4{—1/2 cos (to + q) r + V2 cos (10 —q)t}....................... (415)
Uit deze uitdrukking blijkt, dat de plaatstroom bestaat uit de volgende
componenten:
de gelijkstroomcomponent:
iiUgjVg.,-!22. de component met de frequentie
— a Vgi Eg, sin qt +
van de stuurroosterwisselspanning:
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3e. de wisselstroomcomponent met de
frequentie van de oscillator-roosterwis— a Vg; £gl sin o>t
selspanning:
4e. de wisselstroomcomponent met de
somfrequentie:
— Va a Eg, Eg, cos (<o + q) t 5e. de wisselstroomcomponent met de
verschilfrequentie:
'
1l2aEg1Eg,cos (co — q) t .. (416)

In verband met de afstemming van de in de plaatketen opgenomen trillingskring, komt, zoals we in het volgende nog zullen zien, de component met de
verschilfrequentie slechts voor versterking in aanmerking.
Uit deze afleiding blijkt dus, dat de gewenste component (5e.) bepaald wordt
door het product van de beide spanningen £g, en Eg,. Men spreekt in dit geval
van multiplicatieve menging.
Om een duidelijk beeld te verkrijgen van hetgeen bij de menging in de
hexode plaats vindt, vermelden we nog het volgende.
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In fig. 229 is een bundel /a-l^gl-karakteristieken gegeven bij verschillende
waarden van Yg,. Veronderstellen we nu het geval, dat g, en gt een constante
negatieve voorspanning hebben van 3 V, dan zal de plaatstroom, welke op
treedt, gelijk zijn aan de waarde, welke in de figuur met x is aangegeven. Indien
nu slechts aan g, een wisselspanning met amplitude van 3 V wordt aangelegd,
zal de anodestroom kunnen variëren tussen de punten P en Q. Wordt
alleen aan g., een wisselspanning van 3 V aangelegd, dan zal de plaatstroom
veranderen tussen de punten Y en Z.
Het zal duidelijk zijn, dat indien aan beide roosters gelijktijdig wisselspan
ningen aangelegd worden welke verschillend van frequentie zijn, de ancdestroom kan variëren tussen het in fig. 229 gearceerd aangegeven gedeelte van
de karakteristieken.
De wijze waarop de schakeling van fig. 224 zelf de hulptrilling opwekt,
kunnen we op de volgende wijze verklaren.
Bij een bepaalde waarde van /a en Ig3 zal er ten gevolge van /g3 een spanningsval optreden over de oscillatorkring. Wordt nu de spanning aan g, sterker
negatief t.o.v. de kathode, dan zullen Ia en /g3 afnemen, hetgeen ten gevolge
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heeft, dat de spanningsval over de oscillatorketen ook afneemt en daardoor
tevens de spanning over Rl, waardoor g, minder negatief wordt en derhalve
Ta toeneemt en /g:l afneemt. In het tegenovergestelde geval zal juist het om
gekeerde plaats vinden. Op deze wijze is het dus mogelijk, dat de buis trillingen
opwekt, waarvan de frequentie bepaald wordt door de waarden van L„ en C2,
welke in de oscillatorketen zijn opgenomen.

De triode-heptode als mengbuis.
Het schema hiervan is in fig. 230 getekend. De heptode is eenzeven-electrodenbuis en wel bestaande uit een kathode, vijf roosters en de anode. Zoals uit
de figuur blijkt, is het enige verschil in principe tussen de heptode en de regel/■
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hexode,- dat de eerstgenoemde nog voorzien is van een keerrooster.
De plaatketen van het triodegedeelte van de buis, aangegeven met L3- , C,P
en C2, is gekoppeld met de roosterspoel L2. Ten gevolge van deze koppeling
zal de schakeling dus oscilleren.
De spanningsveranderingen, welke over de lekweerstand Rl komen te
heersen, worden tevens aan de derde rooster van de heptode medegedeeld,
zodat in deze buis de menging kan plaats vinden.
Bij de in fig. 230 gegeven schakeling van de triode-heptode wordt één
kathode gebruikt voor beide buizen. Door de aanwezigheid van de keerrooster
wordt de secundaire emissie opgeheven. De secundaire emissie kan bij de
hexode een storend ruisgeluid veroorzaken, hetgeen dus bij de heptode ver
meden wordt. De verklaring van de in fig. 230 gegeven schakeling zal den
lezer verder geen moeilijkheden opleveren.

De octode als mengbuis.
De octode of acht-electrodenbuis heeft behalve de kathode en anode zes
roosters. Het principe van de octode als mengbuis geschakeld, is in fig. 231
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gegeven. Men kan om de werking van deze buis na te gaan, haar weer be
schouwen als opgebouwd zijnde uit twee in serie geschakelde buizen en wel
een triode en een penthode. De roosters in fig. 231 aangegeven met 1 t/m 6,
heten resp. oscillatorrooster, hulpanode, schermrooster, stuurrooster, schermrooster en keerrooster. Het triode-gedeelte kunnen we beschouwen te bestaan
uit de kathode, oscillatorrooster en de hulpanode. Deze hulpanode bestaat
slechts uit enkele draden.
Zoals uit de figuur blijkt, bestaat er een koppeling tussen de oscillator
rooster en de hulpanode, waardoor
de buis kan oscilleren. De in de
figuur opgenomen lekweerstand Rl
——
1 r^'
en de capaciteit Cr verzorgen weer
de automatische negatieve voorspanning van de oscillatorrooster, waar
Ma/_
/aV94
van, zoals we reeds in het voorgaande
hebben gezien, de grootte afhankelijk
is van de waarde van de roosterwisselspanning. Naarmate deze laatst
genoemde groter is, zal ook de nega
tieve roosterspanning groter worden.
Wat het penthodedeel betreft,
merken we op, dat rooster g4 met
vgi
Fig. 232.
een veranderlijke spoed is gewikkeld,
waardoor dus een regelkarakteristiek
ontstaat. Het mengproces bij de octode komt overeen met hetgeen daaromtrent
betreffende de hexode op blz. 265 e.v. is beschreven. Ter verduidelijking van
een en ander nog het volgende.
In fig. 232 is een grafische voorstelling getekend van het verband, dat er
bestaat tussen de steilheid AZa/AVgil en Vgl. Uit het voorgaande weten we
reeds, dat deze steilheid bepaald wordt door de spanning Vgl. Indien nu aan
g, een roosterwisselspanning £gl sin cot wordt aangelegd, blijkt duidelijk uit
de figuur, dat de steilheid van de buis zeer sterk verandert.

(

De practische constanten van mengbuizen.
Conversiesteilheid.
Voor het bepalen van de steilheid van een triode, tetrode en penthode hebben
we in het voorgaande steeds gebruik gemaakt van de vorm
5=

a Zgst

bij Va constant.

Daar de bij deze buizen optredende plaatstroom dezelfde frequentie heeft
als de roosterwisselspanning, kunnen de op deze wijze afgeleide grootheden
bij berekeningen worden doorgevoerd.
We hebben in het voorgaande gezien, dat we bij de mengbuizen ook het
AZa
in kunnen voeren, doch dat we practisch weinig aan dit
begrip 5 =
begrip hebben.
Bezien we ter verduidelijking van een en ander eens de octode.
Indien het oscillatorgedeelte van de octode niet werkt, kunnen we de op
tredende steilheid eenvoudig op de hiervoor aangegeven wijze bepalen. Dat
de waarde van deze steilheid, welke op die wijze wordt gevonden, voor ons
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geen practisch nut heeft, volgt uit de overweging, dat een mengbuis met niet
werkende oscillator geen zin heeft.
We hebben in het voorgaande gezien, dat bij het in werking treden van de
oscillator de hiervoor aangegeven steilheid met de spanning Ugi 2al veranderen.
Verder moeten we er nog rekening mee houden, dat ten gevolge van stuurroosterspanningsveranderingen middelfrequente anodestroomvariaties optreden.
Het is in verband met het voorgaande---van1'~'
belang
---------na*---------te gaan, welke middelfrequente stroomveranderingen per
volt h.f. stuurroosterspanningsverandering optreden. Deze steilheid, welk
600
aangeduid wordt als conversiesteilheid,
definiëren we als volgt:
Onder de conversiesteilheid Sc wordt
400
verstaan de verhouding van de middelfrequente anodestroomverandering tot
de h.f. stuurroosterspanningsverandéring waardoor eerstgenoemde is ont
2001Ll_J
staan, bij een bepaalde waarde van de
oscillatorspanning.
Het zal geen nader betoog be
o
hoeven, dat er slechts van een con
6
10
vosc.sf
versiesteilheid sprake kan zijn, in
Fig. 233.
dien de oscillator werkt. De con
versiesteilheid, welke bij mengbuizen
wordt opgegeven, moet dus bepaald worden bij een zekere waarde van de
oscillatorspanning. Om een en ander te verduidelijken, verwijzen we naar
fig. 233, waar een kromme is weergegeven, waaruit bepaald kan worden hoe
de conversiesteilheid afhankelijk is van de oscillatorspanning.
Met behulp van (416) kunnen we ook eenvoudig een uitdrukking voor 5C
bepalen.
Uit deze uitdrukking blijkt, dat de amplitude van de m.f. anodestroomcomponent bepaald is door: 1/2 a Egl Egi.
In verband met de in het voorgaande gegeven definitie van Sc kunnen
we voor de octode schrijven:

h4
ztt

rn

•*c —

c
ESt

= ‘/aö-Egr

Daar gt de oscillatorrooster is, kunnen we ook schrijven:

>

5c=1/,a£gosc

(417)

Inwendige weerstand.

Bij het bepalen van de inwendige weerstand van een mengbuis gaan we
uit van de verhouding van de m.f. anodespanningsverandering tot de m.f.
anodestroomverandering.
We definiëren deze inwendige weerstand als volgt:
Onder de inwendige weerstand van een mengbuis wordt verstaan de verhouding
van een m.f. anodespanningsverandering tot de daardoor optredende m.f. anode
stroomverandering bij een bepaalde en constant gehouden oscillatorspanning en
stuurroosterspanning.
Zoals ook uit fig. 233 blijkt, is Ri dus sterk afhankelijk van de waarde van
de oscillatorspanning.
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Conversieversterking.
Bij het bepalen van de. versterking welke bij een mengbuis optreedt, kunnen
we van dezelfde uitdrukking gebruik maken als voor het bepalen van de
spanningsversterking in de vroeger behandelde gevallen werd aangegeven. We
moeten echter bedenken, dat voor de in die uitdrukkingen voorkomende waarden
van S en 7?i de op de bovenomschreven wijze bepaalde waarden van ó'c en
7?i worden ingevoerd. De op deze wijze, vastgestelde spanningsversterking
wordt aangeduid als de conversieversterking gc.

Het middelfrequent = bandfilter.
Om lineaire detectie te verkrijgen is het van belang, dat de middelfrequente
trilling, welke in de plaatkring van de mengbuis aanwezig is, eerst wordt
versterkt voordat deze aan de detector wordt toegevoerd.
Voor de versterking van de middelfrequente trillingen maken we weer
gebruik van een of meer buizen, welke door middel van een middelfrequentbandfilter aan elkander zijn gekoppeld.
De spanning, welke aan de anodeketen van een h.f.-versterkerbuis werkzaam
is, wordt, zoals ons bekend is, bepaald door:
L
Rt •
CR
’
gl
--------5 • E;
Ea

~LJ

Ri + CR

Zoals we echter reeds hiervoor hebben afgeleid, zal de spanning over
de afstemcapaciteit in de secundaire kring van een kritisch gekoppeld band
filter de helft bedragen van de spanning over de afstemcapaciteit van een
enkelvoudige keten.
Nemen we dus aan dat het middelfrequent-bandfilter kritisch gekoppeld is,
dan zal de spanning aan de rooster van de volgende versterkerbuis bepaald
zijn door:
L
R. ■
CR
Eg2 = ’/a Ec • Egl--------

E,+

T•
CR

De selectiviteit is bij een ' kritisch gekoppeld middelfrequent-bandfilter
minder groot dan bij twee volgens cascadetfiethode geschakelde kringen, de
weergave van de hoge tonen kan in het eerstgenoemde geval echter veel beter
zijn. Bij over-kritische koppeling wordt de top van de kromme breder met
tevens het verschijnen van twee resonafttiepieken, zodat de selectiviteit van
het bandfilter weer afneemt, hetgeen echter de weergave van de hoge tonen
ten goede komt.
Het ligt voor de hand, dat van het verschijnsel, dat door wijziging iin de
koppeling van het bandfilter de doorgelaten frequentieband breder en smaller
gemaakt kan worden, gebruik is gemaakt om een variabele selectiviteit of variabele
bandbreedte in de ontvangers toe te passen.
Door de koppeling van de middelfrequent-bandfilters regelbaar te maken,
is het mogelijk in een bepaalde golfband de selectiviteit groter of kleiner te
doen maken dan in een andere golfband, waar men toe kan met andere eisen
voor de selectiviteit.
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De keuze van de middelfrequentie.

In principe is het precies hetzelfde, welke waarde de middelfrequentie heeft.
Wat jde practische toepassing betreft, moeten we echter met verschillende
omstandigheden rekening houden.
Uit een oogpunt van selectiviteit bezien is het eenvoudiger om bij lange
golven een hoge selectiviteit te verkrijgen dan bij korte golven.
Zoals we reeds hebben afgeleid, wordt de selectiviteit bepaald door de
verhouding R L. Naarmate L een hogere waarde heeft, zal dus een grotere
selectiviteit verkregen worden. Betreffende de voorselectie van een super
moeten we vooral aandacht aan het volgende besteden.
Veronderstellen we eens het geval, dat een /m = 100 kp/sec wordt toegepast,
dan zal bij afstemming van de antennekring op een frequentie 1000 kp/sec de
oscillatorketen afgestemd zijn op noo kp/sec, zodat dus de gewenste fm ontstaat.
Indien echter behalve de fa = 1000 kp/sec ook een signaal met frequentie
raoo kp sec met voldoende sterkte in de antenneketen werkzaam is, zal
uit de menging van deze frequentie met de /0 = noo kp/sec eveneens de
gewenste fm ontstaan. De /a = 1200 kp/sec, die dus op dezelfde afstand van
/o is gelegen als de /a — 1000 kp/sec, noemt men de spiegelfrequentie van
fa = 1000 kp/sec.
In het algemeen kunnen we de spiegelfrequentie definiëren als een frequentie,
welke twee maal de middelfrequentie hoger is dan de te ontvangen frequentie.
Zoals we in het volgende nog zullen zien, is het van groot belang, dat de
invloed van deze spiegelfrequenties zo klein mogelijk wordt gehouden. Naar
mate de middelfrequentie hoger wordt gekozen, zal de mogelijkheid van spiegel
frequenties geringer worden, hetgeen duidelijk wordt indien we veronderstellen,
dat met een fm - 450 kp/sec wordt gewerkt. De spiegelfrequentie van een
bepaald te ontvangen station is dan 900 kp/sec van het te ontvangen signaal
verwijderd, zodat het doordringen van de spiegelfrequentie naar de mengbuis
sterk wordt verminderd.
Het voorgaande samenvattende komen we tot het resultaat, dat in supers,
waar een voldoend grote voorselectie wordt toegepast, van een lage middel
frequentie gebruik kan worden gemaakt, terwijl bij toestellen waarbij de voor
selectie met zo goed is, een hoge middelfrequentie is_aan te bevelen.
Fluittonen in supers.
Indien op de spiegelfrequentie van een bepaald ongemoduleerd antennesignaal een ongemoduleerde zender werkt, zullen beide zenders eenzelfde
fm doen ontstaan, waardoor deze verzwakt of versterkt zou worden. Zijn beide
zenders gemoduleerd, dan zullen zij door elkander worden waargenomen.
Indien beide zenders echter iets minder dan tweemaal de middelfrequentie
van elkander verschillen, dan zal naast de fm welke beide zenders veroorzaken,
tevens nog een l.f. trilling optreden, waardoor een hinderlijke fluittoon zal
ontstaan. Daarom spreekt men dan gewoonlijk ook van fluittonen ten gevolge
van.de spiegelfrequenties.
De invloed van deze spiegelfrequenties kan worden onderdrukt, indien voor
de mengbuis een of meer afgestemde kringen worden opgenomen, zodat de
ingangsspanning, welke optreedt voor de zender, die met een frequentie werkt
gelijk aan de spiegelfrequentie, slechts zeer gering is. Zoals we reeds in het.
voorgaande hebben opgemerkt, kan de invloed van de spiegelfrequenties ook
sterk worden verminderd door toepassing van een hoge middelfrequentie.
Wat de voorselectie van een super betreft moeten we echter opmerken, dat
Radiotechniek, Deel II - 18
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deze ontvanger zeer gevoelig is voor het optreden van fluittonen. Hiermede
willen we zeggen, dat een ingangskring, welke voor een normale cascadeontvanger zeer goed is, dikwijls als voorselector voor een superheterodyneontvanger niet kan worden gebezigd.
Om dus storingen ten gevolge van spiegelfrequenties geheel te kunnen
onderdrukken, zouden de voorselectiekringen buitengewoon selectief moeten
zijn. Dit laatste heeft weer het bezwaar, dat'de hoge tonen niet goed zouden
worden weergegeven.
In verband met het voorgaande merken we op, dat de selectiviteit van supers
voor zenders met een gering frequentieverschil met de te ontvangen zender,
feitelijk slechts bepaald wordt door de selectiviteit van de m.f.-versterker.
Daar deze versterker slechts voor één bepaalde frequentieband behoeft te
dienen, kan hij zo gunstig mogelijk worden ontworpen.
Wat de voorselectiekringen betreft behoeven deze dus voor zenders, welke
in de nabijheid van de te ontvangen zender gelegen zijn, met zo buitengewoon
selectief te zijn. De hoofdzaak in deze is wel, dat spiegelfrequenties onderdrukt
worden. Dit is dan ook de reden, dat zodanige schakelingen worden gebezigd,
dat de spiegelfrequenties sterk onderdrukt worden zonder dat de resonantiekrommen van de ingangskringen te scherp zijn.
Storing door harmonischen.

!
Indicn een zender met een frequentie fs — f0 ± ~ werkzaam is, zal er

door de menging met de oscillatorfrequentie fa een middelfrequente trilling
ontstaan, waarvan de frequentie fmin is- Deze frequentie zou op zichzelf geen
schade behoeven te veroorzaken, maar het is practisch onmogelijk een menging
te verkrijgen zonder dat harmonischen ontstaan. Het kan dus mogelijk zijn,
dat behalve de genoemde frequentie /m/n ook de ne harmonische daarvan
voorkomt. Deze frequentie is dan juist gelijk aan de middelfrequentie van de
ontvanger, ten gevolge waarvan weer een interferentietoon kan ontstaan. Deze
wijze van storing kan worden onderdrukt door een goede uitvoering van de
mengtrap, ten gevolge waarvan de optredende harmonischen zullen worden
verzwakt.
Storing door zender in omgeving van de middelfrequentie.
Indien een zender werkt in de omgeving van de middelfrequentie, kan
het toch gebeuren, dat ondanks een goede voorselectie deze zender doordringt
in de middelfrequent-versterkertrap, ten gevolge waarvan een fluittoon kan
optreden. Hoe meer de afstemming van de ontvanger bij de middelfrequentie
komt, des te groter zal de storing worden.
Het ligt voor de hand, dat deze wijze van storing practisch alleen goed zal
zijn te ondervangen door de middelfrequentie te kiezen in een gebied waar
geen zenders werken, doch dit is ten gevolge van de grote hoeveelheid zend
stations weer een probleem op zich zelf. Indien deze storing zich dus voor
doet, zal deze slechts in een bepaald frequentiegebied kunnen optreden en •
wel in de omgeving van de middelfrequentie.
Om de invloed hiervan te ondervangen, kan in serie met de antenne een
zeefkring worden opgenomen, welke op de middelfrequentie is afgestemd.

274

Storing door zenders waarvan het frequentieverschil de middels
frequentie is.

Indien in de ingang van een super twee zenders met voldoende sterkte
doorkomen, waarvan het frequentieverschil juist gelijk is aan de middelfrequentie, dan zal deze middelfrequentie in het menggedeelte ontstaan, zonder
dat de oscillatorkring invloed behoeft uit te oefenen. Deze soort storing wordt
eerst ernstig, indien men een van beide bedoelde stations wenst te ontvangen.
Slechts door toepassing van een zeer goede voorselectie of het kiezen van
een hoge middelfrequentie, waardoor de beide zenders op zodanige afstand
van elkander liggen, dat slechts één van beide een sterk signaal in de mgangskringen kan veroorzaken, kan deze storing worden verminderd.
De afstemindicator.

Het doel van een afstemindicator in een ontvanger is, op het oog de juiste
afstemming van het apparaat te kunnen bewerkstelligen.
bewerkstellige: De methoden, welke
voor afstemindicatie kunnen worden toegepast, zijn zeer verschillend. We
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willen hier echter een indicatiemethode behandelen, welke het meest wordt
toegepast en wel de afstemindicatie door middel van een indicatiebuis, afstem
kruis of afstemoog genaamd.
Het grote voordeel van een afstemkruis als indicator is wel, dat het zonder
traagheid werkt, daar het berust op het principe der hoogvacuumbuizen.
Het eigenlijke afstemkruis bestaat slechts uit een kathode, een anodescherm
en vier afbuigplaten. De anode is conisch uitgevoerd en aan de binnenzijde
bedekt met een fluorescerende laag. Ten gevolge van de conische vorm van
de anode is de oplichting daarvan van voren goed zichtbaar.
Tussen de anode en kathode bevinden zich radiaal opgesteld de vier afbuigplaatjes, welke een afbuigende invloed uitoefenen op de naar de anode gaande
electronen. Deze af buigende invloed zal des te groter zijn naarmate het potentiaal
verschil tussen de anode en de afbuigplaatjes groter is. Aan de afbuigplaten
wordt een spanning aangelegd, welke kan variëren tussen een waarde gelijk
aan de spanning van de anode en een minimum-waarde van ca. 10 V. Door
de afbuigende invloed van deze plaatjes ontstaan achter deze schaduwen op
het lichtgevende scherm. Indien het spanningsverschil tussen de anode i.c.
het scherm en de afbuigplaatjes groot is, is ook de afbuiging groot, waardoor
de schaduwen op het scherm groter zullen zijn.
In fig. 234 is de oplichting van het scherm aangegeven, indien de afbuiging
tekening
is
groot is, terwijl in fig. 235 de oplichting bij kleine afbuiging in t~
1-—
gebracht.
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De werking van het geheel kan het beste worden overzien aan de hand van
fig. 236. In deze figuur is de anode als een cilinder voorgesteld, welke om
de kathode is gelegen. Tussen de kathode en de anode zijn de afbuigplaatjes
radiaal opgesteld. Indien de afbuigplaatjes lagere spanning hebben dan de
anode, zullen tussen de platen A en de anode electrostatische krachtlijnen
ontstaan, welke ongeveer zullen verlopen als in fig. 236 is aangegeven. Een
electron, dat bij punt x de kathode verlaat, zal bij P aangekomen, door de
daar werkzame kracht een afbuiging uit haar baan verkrijgen. Ten gevolge
van deze afbuigende kracht in het veld, zal het electron een gekromde baan
beschrijven en tenslotte in B de anode bereiken.
Het zal duidelijk zijn, dat indien het potentiaalverschil tussen de anode en
de afbuigplaatjes groot is, de afbuigende kracht ook groot zal zijn, zodat er
brede schaduwen achter de plaatjes zullen optreden. Indien er geen poten
tiaalverschil tussen de anode en de afbuigplaatjes bestaat, zal er ook geen
afbuigende invloed aanwezig zijn, zodat de schaduwen achter de plaatjes
zeer smal zullen zijn.
Volledigheidshalve merken we op, dat het verloop der krachtlijnen in
werkelijkheid niet zo eenvoudig is voor te stellen als dit in fig. 236 is aan
gegeven. De aanduiding in de figuur is echter wel voldoende om een beeld
van de werking te verkrijgen.
De sturing van de afstembuis wordt in het algemeen verkregen door gebruik
te maken van de regelspanning van de automatische sterkteregeling. Deze
regelspanning zal he.t grootste zijn, indien het midden van de resonantiekromme
van de keten overeenkomt met de frequentie van de gewenste zender, terwijl
de regelspanning minder zal worden naarmate aan beide zijden van dit resonantiepunt wordt verstemd. Deze regelspanning wordt nu aan de rooster van
een triode, welke met de afstembuis in dezelfde ballon is ingebouwd, toe
gevoerd. De anode van deze triode is rechtstreeks met de vier genoemde
afbuigplaatjes' verbonden. De anode wordt via een
weerstand van bv. 2
aan een constante gelijk
spanning aangesloten. Een en ander is in fig. 237
weergegeven.
De anode (het scherm) van de afstembuis wordt
rechtstreeks, dus zonder tussenschakeling van een
weerstand, met deze spanningsbron verbonden. Ten
gevolge van een verandering in de negatieve voorspanning van de stuurrooster van de triode, zal er
+ H.S.
+H.S
een verandering in de anodestroom optreden en
Fig. 237.
daardoor een verandering in de spanningsval over
de in de anodeketen opgenomen weerstand.
Wordt er slechts een geringe negatieve voorspanning aan de automatische
sterkteregeling onttrokken, dan zal het duidelijk zijn, dat de optredende
anodestroom groot zal zijn en daarmede in overeenstemming ook de span
ningsval over de in deze leiding opgenomen weerstand, waardoor dus de
spanning aan de triode-anode afneemt en daarmede ook de spanning aan de
afbuigplaatjes. Hierdoor zal er dus een potentiaalverschil optreden tussen de
anode van de afstembuis en de afbuigplaatjes, zodat een sterkere afbuiging
zal optreden en de schaduwen achter deze breed zullen zijn.
De negatieve voorspanning van de stuurrooster zal maximaal zijn, indien
men bij het afstemmen juist het midden van de frequentieband van de ge
wenste zender heeft gevonden. De anodestroom zal ten gevolge van deze
negatieve voorspanning minimaal zijn, zodat de spanningsval over de in de
anodeleiding opgenomen weerstand gering wordt, en er dus tevens slechts
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een zeer gering potentiaalverschil zal optreden tussen de anode van de afstembuis en de afbuigplaten. De afbuiging zal dus slechts van weinig invloed zijn,
zodat de schaduwen achter de plaatjes zeer smal worden en dus de oplichting
van het scherm groot is. Hieruit volgt derhalve, dat we de juiste afstemming
hebben verkregen indien de oplichting van het scherm zo groot mogelijk is.
In fig. 238 is het schema weergegeven, waarin de afstembuis wordt toegepast.
De vertraagde regelspanning, welke ten gevolge van de werking van de tweede
m F transformator
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diode ontstaat over de weerstand R7, wordt aan de rooster van de afstembuis toegevoerd.
Een tweede schakeling voor het afstemkruis is in fig. 239 getekend, waarbij
de regelspanning voor de afstembuis aan de diodedetector wordt onttrokken.
Deze tweede schakeling geeft de mogelijkheid, dat ook voor stations waarbij
de automatische volumeregeling nog niet werkt, dus bij de ontvangst van
zwakke zenders, toch zichtbare afstemming kan worden verkregen. Met toe
passing van deze tweede schakeling verkrijgt men bij het verstemmen een
vluggere daling van de regelspanning van de stuurrooster van de afstembuis,
aangezien de signaalspannirig voor de detectordiode van de tweede afstemkring
van het m.f.-bandfilter wordt afgenomen, terwijl die voor de diode-anode,
welke de automatische sterkteregeling veroorzaakt, in het algemeen aan de
eerste m.f.-kring wordt onttrokken.
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In verband met de juiste werking van het geheel merken we nog op, dat
indien de resonantiekromme van de keten, waarbij de afstembuis wordt toe
gepast, twee toppen vertoont, de mogelijkheid bestaat, dat met het afstemkruis
op een zijband wordt afgestemd. Uit dit oogpunt bezien is het dus van belang,
er voor zorg te dragen, dat de resonantiekromme van het midden naar de
beide zijden afneemt en nergens meer toeneemt.
Zoals uit het voorgaande is gebleken, is het bij gebruik van de bovenbehanm.f tranformator
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delde afstembuis moeilijk een bevredigende oplossing te vinden om zowel
voor zwakke als sterke zenders een goede indicatie te verkrijgen.
Willen we voor zwakke zenders een gevoelige aanwijzing verkrijgen, dan
zijn we gedwongen de rooster van de afstembuis rechtstreeks te sturen door
de spanningsval over de weerstand van de detectordiode. Deze methode heeft
echter het nadeel, dat er een zodanig hoge voorspanning aan deze rooster zal
optreden, dat reeds lang voor het bereiken van het midden van de resonantie
kromme, bij de ontvangst van sterke zenders de lichtvlekken elkander zullen
overlappen, zodat dan een juiste indicatie moeilijk te verkrijgen is.
Om zowel een goede indicatie te verkrijgen voor zwakke als voor sterke
zenders, zou men twee afstembuizen in de ontvanger moeten aanbrengen.
Hiertoe zouden dan twee afstembuizen gebezigd kunnen worden, welke een
verschillende gevoeligheid bezitten. Onder de gevoeligheid van een afstembuis
moeten we dan verstaan de grootte van de hoekverandering van de lichtvlek,
welke per volt roosterspanningsverandering optreedt.
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Aangezien het gebruik van meer dan één afstembuis de kosten van een
ontvanger aanmerkelijk verhoogt, was het van belang een buis te construeren,
die de beide hiervoor genoemde gevoeligheden in zich verenigt. Uit deze
overwegingen werd dan ook door Philips de EM4 geconstrueerd. Deze buis
is een combinatie van twee in één ballon ondergebrachte afstembuizen, met
verschillende gevoeligheid. Door beide indicators wordt hetzelfde lichtscherm
gebruikt en wel voor iedere indicator de helft van het scherm. De bouw van
deze buis is in fig. 240 weergegeven.
Tussen kathode en anode van de indicator bevinden zich achtereenvolgens
een ruimteladingsrooster, die met de kathode is verbonden, en twee diametraal
tegenover elkander liggende afbuigstaven. Het versterkergedeelte van deze buis
bestaat uit twee versterkertrioden, die ieder een verschillende versterkingsfactor
hebben. Deze beide trioden hebben een gemeenschappelijke rooster, terwijl de
beide anoden electrisch van elkander zijn gescheiden. De bovenste smallere
anode behoort bij de triode met de kleinste versterkingsfactor, terwijl de
onderste bredere anode met de rooster en de kathode de triode met de
grotere versterkingsfactor vormt. Elk der anoden is met een afbuigstaaf
verbonden.
Zoals uit fig. 241 blijkt, worden beide anoden
over serieweerstanden van elk bv. 1 Ml! met een
venster
kathodelicht scherm
fluorescerend scherm'

ruimtelading^rooster

afbuigstaaf met
/kleine gevoeligheid

albuigstaaf met;
grote gevoeligheid/
anode der triode meel
kl versterkingsfactor/
stuurrooster voon
voor beide trioden?’

fanode der triode met
igrote versterkingsfactor
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Fig. 240.

Fig. 241.

constante gelijkspanning verbonden. De werking van de beide versterkertrioden
komt dus overeen met die welke bij de voorgaande afstembuis werd besproken.
Het triodegedeelte met de grootste versterkingsfactor zal bij een bepaalde
roosterspanningsverandering een grotere verandering van de schaduwvlek achter
de desbetreffende afbuigstaaf veroorzaken dan de triode met de kleinste
versterkingsfactor. Op deze wijze wordt dus een goede indicatie zowel voor
sterke als voor zwakke zenders verkregen.
Vraagstukken.
1. Wat verstaat men onder frequentietransformatie? Wat zijn de voor- en
nadelen daaraan verbonden? Hoe kunnen de laatste worden opgeheven? Geef
aan de hand van een schema een beschrijving van een ontvangtoestel, waarbij
transformatie wordt toegepast.
Examen radiotechnicus N.V.V.R. September 1933-
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2. Maak een opstel over: „De selectiviteit van de superheterodyne-ontvanger”. Behandel o.a. de volgende punten:
omschrijving van het begrip selectiviteit;
verband tussen selectiviteit en weergavegetrouwheid;
gewenste bandbreedte;
ideale selectiviteitskromme;
wijze waarop de ideale kromme benaderd wordt;
reden waarom de superheterodyne als oplossing gekozen wordt;
bezwaren die aan deze oplossing zijn verbonden;
middelen om de bezwaren te ontgaan.
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937
3. Maak een opstel over: „Niet-lineaire vervorming”. Behandel daarin o.a
de volgende punten:
oorzaken van niet-lineaire vervorming;
frequenties, welke ontstaan indien een sinusvormige trilling aan een niet
lineair werkende versterkertrap toegevoerd wordt;
idem indien twee sinusvormige trillingen daaraan worden toegevoerd;
gevolgen van niet-lineaire vervorming bij l.f.-versterking en bij h.f.-versterking;
middelen om niet-lineaire vervorming te verminderen.
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937.

4- Ontwerp het middelfrequentgedeelte van een superheterodyne-omroep
ontvanger.
Het complete apparaat moet de volgende buizen bevatten: een octode AK2,
twee middelfrequentbuizen, een duo-diode-triode ABCi en een eindbuis AL4.
De middelfrequentie bedraagt 450 kp/sec.
De bandbreedte moet regelbaar zijn. Tevens worden automatische sterkteregeling en een zichtbare afstemming verlangd.
Teken het volledige schema van het middelfrequentgedeelte van de anode
van de AKa tot aan de rooster van de ABCi.
Geef de electrische waarden der gebezigde weerstanden, spoelen en condensatoren aan.
Geef aan op welke wijze de bandbreedte geregeld kan worden. Schets de
resonantiekromme van iedere middelfrequenttrap afzonderlijk en van het
totale middelfrequentgedeelte.
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1937.
5. Beschrijf in principe de inrichting van de h.f.-penthode, de mengbuis
en de eindbuis en geef aan hoe ze werken.
Welke functies kunnen deze buizen in een ontvangtoestel verrichten? Licht
het antwoord met principetekeningen en -schema’s toe.
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1938.

6.

Beantwoord het volgende betreffende de octode:
ie. Wat is de voornaamste taak van een <octode in een superheterodyneontvanger?
ze. Geef in het kort de taak aan van ieder der roosters van de octode.
3e. Hoe verloopt de anodestroom als functie van de tijd, als het oscillatorgedeelte normaal werkt, doch er op de vierde rooster geen wisselspanning staat?
Verklaar dat.
4e. Hoe verloopt de anodestroom als bovendien aan de vierde rooster een
sinusvormige wisselspanning wordt gelegd? Verklaar dat.
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je. Verklaar waarom in dit laatste geval de anodestroom een component
bevat met de verschilfrequentie.
6e. Welke andere componenten zal de anodestroom in dit geval bovendien
bevatten?
7e. Als het signaal, dat aan de vierde rooster wordt toegevoerd, gemoduleerd
is, is de middelfrequentiecomponent van de anodestroom op dezelfde wijze
gemoduleerd (afgezien van enige eventueel optredende vervorming). Verklaar dat.
8e. Verklaar hoe op de octode volumeregeling kan worden toegepast.
Examen radiotechnicus N.R.G. September 1938.

7. Teken van het schema van een superheterodyne-ontvanger het gedeelte
van de middelfrequentbuis tot en met de eerste l.f.-buis.
Na de m.f.-buis moet een bandfilter volgen en hierna een duo-diode. Tussen
duo-diode en eerste l.f.-buis bevindt zich de volumeregelaar.
De twee diodeplaatjes worden elk uit één van de kringen van het bandfilter
gevoed. Het ene plaatje dient voor het opwekken van de regelspanning voor
de automatische sterkteregeling en het andere voor de signaalgelijkrichting.
De automatische sterkteregeling moet vertraagd zijn.
Welke waarden hebben de weerstanden en condensatoren?
Welke typen buizen komen in aanmerking?
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1938.
8.
e. Teken schematisch enige oscillatorschakelingen.
ze. Waarom is een negatieve roosterspanning gewenst?
?e. Verklaar hoe men deze verkrijgt met behulp van roostercondensator
en lekweerstand.
4e. Verklaar, waarom bij een oscillator de amplitude niet voortdurend toeneemt, doch zich instelt op een bepaalde waarde.
Examen radiotechnicus N.R.G. October 1939.

9- Beantwoord de volgende vragen betreffende de superheterodyneontvanger:
ie. Waarom kiest men de middelfrequentie buiten de te ontvangen
frequentiegebieden ?
ze. Waarom wordt de mengbuis steeds voorafgegaan door een of meer
kringen afgestemd op het te ontvangen signaal?
5e. Waarom worden in middelfrequenttrappen gewoonlijk twee gekoppelde
kringen toegepast en niet een enkele afgestemde kring?
4e. Teken de resonantiekromme van twee gekoppelde kringen:
a. bij kritische koppeling;
b. bij een koppeling vaster dan
kritische.
c. bij
1 ' een koppeling losser dan de kritische.
~ ’ aan welke grootheden op de beide assen worden uitgezet.
Geef
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1940.
10. Teken de schakeling van een diode-detector voor een superheterodyneontvanger met de voorafgaande m.f.-kring en de er op volgende l.f.-versterkerbuis.
Verklaar hoe een ongemoduleerd m.f. signaal een gelijkspanning over de
lekweerstand veroorzaakt.
Verklaar vervolgens hoe de detectie van een gemoduleerd middelfrequent
signaal tot stand komt.
Examen radiotechnicus N.R.G. April 1940.
a8i

11. Een superheterodyne-omroepontvanger, geschikt voor het lange-golf(700—2000 m), het middengolf- (200—600 m) en één korte-golfgebied (16—50 m),
bestaat uit een ingangsbandfilter, een triode-hexode als mengbuis, één middenfrequentbuis, een duo-diode als detector, waarvan één diode dienst doet voor
de automatische sterkteregeling, een laagfrequentbuis en een eindbuis. De
middenfrequentie bedraagt 465 Kp/s.
Teken het schema van deze ontvanger van de antenneklemmen tot en met
de detector.
Geef globaal de electrische waarden aan van de voornaamste onderdelen.
Examen radiotechnicus N.R.G. Mei 1946.
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XVI

AUTOMATISCHE STERKTEREGELING BIJ
SUPERHETERODYNE ONTVANGERS. *)
Inleidende beschouwingen.
De automatische sterkteregeling wordt tegenwoordig practisch in alle ont
vangtoestellen ingebouwd. De reden hiervoor is in de eerste plaats het tech
nische voordeel, dat bij de ontvangst te verkrijgen is en tevens het feit, dat
een goede automatische sterkteregeling met betrekkelijk geringe kosten is aan
te brengen, zodat deze sterkteregeling ook in ontvangtoestellen van goedkopere
prijsklassen kan worden ingebouwd.
Deze algemene toepassing van de automatische sterkteregeling betekent
echter niet, dat het hier slechts gaat om het inbouwen van enige condensatoren
en weerstanden, aangezien een niet goed ontwikkeld systeem voor auto
matische sterkteregeling naast het voordeel van goede fadingcompensatie ook
nadelige effecten in een ontvanger kan veroorzaken.
Om van dit laatste feit een voorbeeld te noemen, merken we op, dat het
aanbrengen van een zeer effectieve automatische sterkteregeling gelijktijdig de
oorzaak kan zijn, dat de eindbuis niet meer vol uitgestuurd kan worden, terwijl
ook de mogelijkheid bestaat, dat door deze sterkteregeling vervorming optreedt.
Het is derhalve bij de ontwikkeling van een ontvanger van groot belang, na
te gaan of de automatische sterkteregeling aan de gestelde eisen voldoet, zonder
dat daarbij in te sterke mate storende effecten optreden.
De methode van automatische sterkteregeling, welke bij de superheterodyneontvangers wordt toegepast, bestaat daarin, dat aan een middelfrequentkring
een diode wordt aangesloten, terwijl de door deze diode gelijkgerichte middelfrequente spanning aan een of meer regelbuizen wordt toegevoerd. Naarmate
het middelfrequente signaal, dat aan deze diode werkzaam is, groter is, zal
de aan de regelbuizen toegevoerde regelspanning groter zijn, waardoor de
verkregen versterking kleiner wordt.
Het is nu mogelijk, dat de geregelde buizen behoren tot de versterkertrappen,
welke aan de middelfrequentkring, waaraan de diode is aangesloten, vooraf
gaan, terwijl het ook mogelijk is, dat buizen worden geregeld, die achter de
bedoelde middelfrequentkring zijn geschakeld. In het eerstbedoelde geval
spreekt men van een achteruitregeling, terwijl in het laatste geval van vooruit
regeling gesproken wordt.
We merken hierbij op, dat in de practijk de vooruitregeling slechts in com
binatie met de achteruitregeling wordt toegepast. Daar voor het verkrijgen
van een voldoend hoge regelspanning sterke m.f. signalen nodig zijn, wordt
de diode voor de automatische sterkteregeling meestal aan een van de kringen
van de laatste m.f.-transformator aangesloten. Een vooruitregeling is in dat
geval slechts mogelijk, indien een regelbare l.f.-buis wordt toegepast. Het
principe van de op deze wijze ontstaande schakeling is in fig. 242 aangegeven.
Deze schakeling geeft het geval weer, waarbij door achteruitregeling een

*) Bewerkt naar Philips M. H. no. 71.
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h.f.-buis, een mengbuis en een m.f.-buis beïnvloed worden. In het algemeen
is een zo sterke regeling niet nodig en ook niet gewenst, vooral in het geval,
dat ook vooruitregeling wordt toegepast. Men kan dus in het gegeven schema
dan bv. één buis niet regelen of aan de buizen een minder grote regelspanning
toevoeren. Ook behoeven de regelspanningen van de verschillende buizen niet
gelijk van grootte te zijn.
Met de vraag, welke buizen het beste geregeld kunnen worden en in welke
mate van sterkte, zullen we ons in het volgende bezig houden.
Zoals we in een der vorige hoofdstukken reeds hebben aangegeven, draagt
de automatische sterkteregeling er zorg voor, dat bij verandering in ontvangsterkte van een zender, de geluidssterkte constant blijft. Echter worden ook
verschillende zenders, die in ontvangsterkte verschillen, bijgeregeld, zodat
indien de zenders een gelijke modulatiegraad hebben, zij bij verschillende
ontvangsterkten toch een min of meer gelijke en constante geluidssterkte
zullen veroorzaken.
Aangezien de modulatiegraden van de verschillende zenders echter sterk
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Fig. 242.

verschillen en bovendien de geluidssterkte naar de smaak van den luisteraar
moet kunnen worden ingesteld, moet er in het ontvangtoestel ook een mogelijk
heid aanwezig zijn om de geluidssterkte met de hand in te stellen.
Het zal duidelijk zijn, dat deze handsterkteregeling in het toestel achter
de automatische sterkteregeling geschakeld moet worden, aangezien door de
werking van de automatische sterkteregeling een hand-sterkteregeling vóór
deze schakeling geen effect zou hebben.
Het verloop van de regeling wordt meestal met behulp van een zg. regel
kromme weergegeven, d.w.z. met een kromme, die de spanning aan de luid
spreker als functie van het antennesignaal aangeeft. Aangezien de verhouding
van deze beicle spanningen van de stand van de hand-sterkteregeling afhankelijk
is, worden deze krommen altijd bij (vol) uitgedraaide hand-sterkteregelaar
aangegeven. Hierdoor kan het gebeuren, dat als luidsprekerspanning een
wisselspanning wordt aangegeven, waarbij de eindbuis reeds lang meer dan
vol uitgestuurd zou zijn. In de practijk draait men dan natuurlijk de handsterkteregelaar terug. Behalve van de stand van de hand-sterkteregelaar hangt,
zoals we weten, de grootte van de uitgangswisselspanning ook af van de
modulatiegraad van het ontvangen signaal. In het algemeen wordt de regelkromme bij een modulatiegraad m = 0,3 aangegeven. Indien het gewenst is,
dat ook bij geringere modulatiegraad dan 0,3 de eindbuis nog vol uitgestuurd
kan worden, moet de regelkromme dus voor een modulatiegraad van 0,3 een
oversturing van de eindbuis aangeven.
Behalve in volts, kan de schaal van de regelkromme met een dimensieloze
grootheid worden aangegeven, waarbij als ordinaat de verhouding van de
luidsprekerspanning tot de voor de normale uitgangsenergie (50 mW) beno
digde spanning wordt uitgezet en als abscis de verhouding van het antenne-

l

284

1

signaal tot de normale ingangsspanning (antennesignaal dat voor de normale
uitgangsenergie nodig is). In dit geval kunnen de genoemde spanningsverhou
dingen ook in decibels worden aangegeven.
Een regeling, waarbij de uitgangsspanning absoluut onafhankelijk is van het
antennesignaal, is slechts met een vooruitregeling te verkrijgen. Met een
achteruitregeling op meer dan één buis is echter ook reeds een regelkromme
te verkrijgen, die een voor de meeste gevallen voldoende vlak verloop heeft.
Het verloop van een regelkromme stelt altijd een compromis voor tussen
verschillende, ten dele met elkander tegenstrijdige factoren, hetgeen we aan
de hand van fig. 243 nader zullen toelichten.
Een kromme, zoals in fig. 243 met a aangegeven, welke bij vergroting van
het antennesignaal, na het bereiken van de volle uitsturing van de eindbuis
practisch vlak verloopt, kan in sommige gevallen als ideaal worden beschouwd.
In deze figuur is door de stippellijn
m = 0.3
de volle uitsturing van de eindbuis
V|f
n
aangegeven. Zoals uit deze kromme
C
blijkt, is hier voor zenders, waarvan
-e
.____
de ontvangsterkte een bepaald mini
■ a
mum overschrijdt, de fadingscompensatie alsmede het constant houden
van de geluidssterkte van verschil
I H
lende zenders zeer goed. Daar echter
----- 1 d
de krommen van fig. 243 voor m=o,3
getekend zijn, zal het bij een minder
Vant
diep gemoduleerd
antennesignaal
Fig. 243.
niet mogelijk zijn, de volle uitsturing
van de eindbuis te verkrijgen. Om
dit te verkrijgen, moet blijkbaar bij een zeer vlak verlopende regelkromme de
automatische sterkteregeling eerst bij een grotere waarde van de antennespanning inzetten, zoals bv. het geval is bij kromme b. Deze kromme heeft
echter t.o.v. kromme a het nadeel, dat de maximum-waarde van het antenne
signaal, waarbij geen automatische regeling plaats vindt, hoger ligt. Voor
minder gevoelige toestellen kan bij een regelkromme, zoals door b is aan
gegeven, het aanvangspunt van de automatische sterkteregeling bij een zo sterk
signaal liggen, dat de regeling niet voor zwakkere zenders werkt, die toch nog
voor de ontvangst in aanmerking komen.
Bij zulke toestellen is het dus van belang, de vertraging van de automatische
sterkteregeling lager te kiezen, waarbij men dan het nadeel van de kromme a
op de koop toe moet nemen. Het is echter ook mogelijk een compromis
oplossing te verkrijgen, zoals door de kromme c van fig. 243 is aangegeven.
Hierbij zet de automatische sterkteregeling in, indien de eindbuis juist vol
uitgestuurd is, maar ten gevolge van het feit, dat de regelkromme minder vlak
verloopt, is bij de ontvangst van sterkere zenders de volle uitsturing van de
eindbuis ook bij kleinere modulatiediepten mogelijk.
Tegenwoordig wordt de automatische sterkteregeling, waarbij de regeling
inzet nadat de antennespanning een bepaalde waarde heeft overschreden, de
vertraagde automatische sterkteregeling, het meest toegepast. Een niet ver
traagde regeling heeft nl. het nadeel, dat bij sterkere regeling de kromme
reeds bij kleine antennesignalen zo vlak verloopt, dat de mogelijkheid van
volle uitsturing van de eindbuis niet bereikt wordt. Een en ander is door .
kromme d in fig. 243 weergegeven. Zoals uit kromme e blijkt, heeft een minder
sterke regeling weer het nadeel, dat er een minder goede fadingcompensatie
optreedt. In verband met het feit, dat een niet vertraagde regeling goedkoper
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is dan het inbouwen van een vertraagde regeling, wordt zij in goedkopere
ontvangtoestellen toch nog dikwijls toegepast.
Behalve met de hierboven aangegeven factoren, moet bij de keuze van een
automatische sterkteregeling nog met andere factoren rekening worden ge
houden. Bij een niet al te vlak verloop van de regelkromme worden bv. gedu
rende de overgang van een sterke zender op een andere, de storingen minder
versterkt, zodat de ontvanger een rustiger indruk maakt. Verder merken we
op, dat bij het ontwerpen van een automatische sterkteregeling ook met de
eisen, welke de afstemindicator aan de ontvanger stelt, rekening gehouden moet
worden. Een zeer vlakke regelkromme vereist de toepassing van een zichtbare
afstemming. Daar echter practisch in alle toestellen van de gemiddelde prijs
klasse zichtbare afstemming aanwezig is, behoeft dit niet meer als een nadeel
van een vlakke regelkromme beschouwd te worden.
Indien zulk een regelkromme zonder vooruitregeling wordt verkregen, werkt
de afstemindicator minder nauwkeurig. Een sterke zender geeft dan een uitslag
van de indicator over een brede frequentieband en maakt daarmede op den
luisteraar de indruk, dat het apparaat onselectief is. Tenslotte moet altijd
worden nagegaan of bij de gekozen regeling geen overbelasting van een der
buizen kan optreden. Een zwakke regeling op een buis vergroot nl. het gevaar
van overbelasting van een volgende buis, waardoor vervormingen optreden,
die bij een beter geconstrueerde automatische sterkteregeling vermeden zouden
kunnen worden.
Aangezien dus met vele factoren rekening gehouden dient te worden, is
het niet mogelijk een voor elk geval geldende ideale oplossing te geven. In
het algemeen bevalt voor toestellen van de gemiddelde prijsklasse een regel
kromme volgens c in fig. 243 het beste. Hierbij zet de regeling dus in bij
ongeveer volle uitsturing van de eindbuis en heeft de regelkromme verder een
niet al te vlak verloop. Is een zeer vlakke regeling en tegelijkertijd een scherpe
afstemindicatie gewenst, dan kan dit met vooruitregeling bereikt worden.

I

Berekening van de regelkromme.

Voor het berekenen van een regelkromme maken we gebruik van de steilheidskarakteristiek van de in de schakeling toegepaste mengbuis. Bij een bepaalde
waarde van het signaal aan de a.s.r.-diode kan de daarbij optredende regelspanning worden berekend. Uit deze waarde van de regelspanning kan de
versterking worden vastgesteld, waarop de geregelde versterkertrappen worden
ingesteld. Hieruit kunnen de ingangs- en uitgangsspanningen van het apparaat
bepaald worden. Op deze wijze kan elk gewenst aantal punten van de regel
kromme vastgesteld worden. Door middel van een practisch voorbeeld willen
we een en ander verduidelijken.

Voorbeeld berekening regelkromme.
Gegeven: In fig. 244 is het schema gegeven, waarbij twee buizen, een ECH3
en eea EF9, geregeld worden, waarbij we opmerken, dat de normale negatieve
spanningen van de stuurroosters van deze buizen resp. 2 V en 2,5 V bedragen.
We gaan bij de berekening uit van de veronderstelling, dat het apparaat
een detectorgevoeligheid heeft van 0,3 V, terwijl de drempelspanning van de
a.s.r.-diode Vd = 3 volt. We merken hierbij op, dat bij de keuze van de drempel. spanning de waarde van het signaal in aanmerking genomen moet worden,
waarbij de a.s.r. moet inzetten.
Op een en ander komen we in het volgende nog terug.
In fig. 244 is gemakshalve voor de drempelspanning van de a.s.r. een batterij
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ingeschakeld. In de practijk wordt deze spanning natuurlijk op andere wijze
verkregen, bv. door middel van de kathodespanning van een buis. Wordt,
zoals in fig. 244 is weergegeven, de a.s.r. aan dezelfde middelfrequentkring
aangesloten als de detector, dan zal de signaalspanning aan de beide dioden
practisch gelijk zijn. Is de a.s.r.-diode echter aan een aftakking van de primaire
kring van de laatste m.f.-transformator aangesloten, dan is, in afstemming, de
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signaalspanning aan deze diode meestal
iets groter dan het detectorsignaal. Het
verschil is echter zo gering, dat ook in
dit geval bij benadering met gelijke
spanning aan de detector- en a.s.r.diode gerekend kan worden.
Zoals uit fig. 244 blijkt, vindt de
voeding van de tweede en vierde rooster
van de ECH3 over een spanningsdeler
plaats, terwijl de schermroosterspanning van de EF9 door middel van een
serieweerstand wordt verkregen. De
steilhcidskarakteristieken van de onder
Vg=-5 6-48-40-32-24-16-8 OV
de genoemde omstandigheden werkende
buizen zijn in fig. 245 weergegeven.
Fig- 245.
Deze grafieken geven het verband aan
tussen de stuurroosterspanning Vg in ’V7 en de steilheid 5 resp. Sc in uA V.
Bij de berekening van de regelkromme „gaan we uit van de veronderstelling,
dat de m.f.-versterking en de mengversterking 100 bedragen, terwijl voor de
opslingering van het antennebandfilter 3 is aangenomen. Hieruit volgt dus,
dat om een m.f. detectorsignaal van 0,3 V te verkrijgen, het antennesignaal
10 (xV moet bedragen.
In fig. 246 zijn enige krommen weergegeven, die de aan de a.s.r.-diode
optredende gelijkspanning als functie van een 30 % gemoduleerd m.f. signaal
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bij verschillende waarden van de drempelspanning aangeven. Indien het m.f.
signaal enige malen groter is dan de drempelspanning, kan, zoals we vroeger
reeds hebben gezien, de gelijkspanning worden bepaald uit de topwaarde van
de ongemoduleerde draaggolf verminderd met de drempelspanning.
Verder is in fig. 247 nog de voor de berekening van belang zijnde curve
weergegeven, die het verband aangeeft tussen de l.f. spanning aan de detectordiode en het 30 % gemoduleerde m.f. signaal. In het ideale geval, d.w.z. bij
lineaire gelijkrichting, is de verhouding tussen het l.f. signaal en de m.f.
spanning gelijk aan de modulatiegraad. In ons geval dus gelijk aan 0,3.
Aangezien echter eerst bij grote waarden van het m.f. signaal lineaire gelijk
richting optreedt, is de bedoelde verhouding bij signalen kleiner dan 1 V
Vif(v)
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minder. We merken hierbij nog op, dat de figuren 246 en 247 practisch voor
alle dioden toegepast kunnen worden.
Berekening.
Zoals we in het voorgaande gezien hebben, is, om een detectorsignaal van
0,3 V te verkrijgen, een antennespanning van 10 uV vereist. Stellen we deze
antennespanning vast als eenheid, dan kunnen we gemakkelijk in verband
met de in het voorgaande aangegeven gegevens de andere kolommen in de ■
tabel op blz. 289 invullen.
Zo zien we uit fig. 247, dat^r bij een detectorsignaal van 0,3 V een l.f.
wisselspanning ontstaat van o,o<jV.’Deze l.f. wisselspanning stellen we in het
volgende als normale uitgangsspanning. Daar de drempelspanning Vd
3 V,
werkt bij de antennespanning van 10 u.V de a.s.r. niet. In het algemeen
kunnen we vastleggen, dat zolang de topwaarde van het detectorsignaal
kleiner is dan de drempelspanning, het antennesignaal evenredig is met het
detectorsignaal.
In kolom 8 vullen we dus in o V. Zoals uit fig. 245 is af te lezen, bedraagt
de steilheid van de EF9 in dat geval 2,2 mA/V en de conversiesteilheid van
de ECH3 0,65 mA/V. Deze bedragen kunnen resp. in de kolommen 7
en 5 worden ingevuld. Vullen we verder nog de in het voorgaande gegeven
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versterkingen in, dan verkrijgen we de gegevens, welke op de eerste regel van
de tabel zijn aangegeven.
Om een detectorsignaal van 1,2 V te verkrijgen, moet de antennespanning
4 X de normale waarde van 10 jxV, dus 40 |J.V, bedragen. De bij deze
detectorspanning optredende I.f. spanning kan uit fig. 247 worden afgelezen
en blijkt 0,33 V te bedragen. Daar bij een detectorspanning van 0,3 V een
I.f. spanning van 0,07 V optreedt en bij een detectorsignaal van 1,2 V een
I.f. spanning van 0,33 V, blijkt dus, dat bij een viervoudige vergroting van het
antennesignaal, het I.f. signaal met een factor

0,07

= 4,7 is toegenomen. Deze

getallen kunnen dus op de tweede regel van de tabel geplaatst worden.
Zoals we weten, zet de automatische volumeregeling in, indien de topwaarde
van het m.f. signaal ongeveer gelijk is aan de drempelspanning. In ons geval,
bij een modulatiediepte van 30 %, geschiedt dit bij een effectieve waarde van
O

het detectorsignaal van

3^/— = T’^

Bij een detectorsignaal van 2 V is dus reeds een kleine regelspanning voor
handen, die echter nog zo klein is, dat de steilheid van de geregelde buis nog
niet wordt beïnvloed.
Bij een detectorsignaal van 4 V, is volgens fig. 246 de regelspanning 2,3 V
en volgens fig. 247 de I.f. spanning 1,15 V. De mengbuis ECH 3, die aanvankelijk
de normale negatieve roostervoorspanning van 2 V had, verkrijgt nu dus een
voorspanning van 4,3 V, terwijl de voorspanning van de m.f.-buis van de
normale waarde van 2,5 V tot 4,8 V gestegen is. Hierbij is aangenomen, dat
de kathodespanningen van de mengbuis en van de m.f.-buis vastliggen. Zouden
deze spanningen met kathodeweerstanden verkregen worden, dan zal een
vergroting van de negatieve voorspanning door een verkleining van de kathodespanning tegengewerkt worden. Bij een nauwkeuriger berekening van het
verloop der regeling moet ook met deze omstandigheden rekening worden
gehouden.
Volgens fig. 245 is bij de genoemde roosterspanningen de conversiesteilheid
van de ECH3 gelijk aan 300 p-AJV en de steilheid van de m.f.-buis 1700 jxA V.
Daar de conversiesteilheid der ECH3 tot 0,46 maal de oorspronkelijke waarde
is gedaald en de steilheid van de EF9 tot 0,77 maal de oorspronkelijke waarde,
volgt hieruit, dat thans de conversieversterking gelijk is aan 0,46 ■ 100 = 46
en de mengversterking 0,77 • 100 = 77 bedraagt.
Daar de opslingering constant is, kan uit de berekende versterkingen gevonden
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4
worden, dat bij een detectorsignaal van 4 V, de antennespanning--------------=

-= 380 u.V moet bedragen. In verhouding tot de normale ingangsspanning is
de antennespanning 38-voudig gestegen, terwijl de l.f. spanning met een factor
——5 -3 16,4 is toegenomen.
0,07

Worden de op deze wijze gevonden getallen in de verschillende kolommen
van de tabel ingevuld, dan vinden we de vierde regel getallen.
Op gelijke wijze kan de toename van het antennesignaal en van het l.f.
signaal voor grotere waarden van het detectorsignaal gevonden worden. Aan
gezien in dit geval een constante l.f.-versterking verondersteld is, geeft de factor,
waarmede het l.f. sig
naal aan de detector— 144444111— 14-14 41III—1-14
diode is gestegen, ge
lijktijdig de vergroting
van het luidspreker- g100
HiHH
c
8.
signaal aan.
in
We kunnen dus met
10
behulp van de tabel de
regelkromme van het
toestel tekenen. Deze
1 zl ■
kromme is in fig. 248
1
10
100
1000
10000 100000
met a aangegeven.
X normale ant spanning
Is behalve de in het
voorgaande doorgere
Fig. 248.
kende achteruitregeling
ook nog een vooruitregeling aanwezig, dan is de luidsprekerspanning niet meer
evenredig met het l.f. signaal dat aan de detectordiode ontstaat. Voor een
dergelijk geval wordt uit de steilheidskarakteristiek van een l.f.-regelbuis de
factor berekend, waarmede de l.f.-versterking bij een bepaalde waarde van de
regelspanning verminderd is en hieruit de bij elk detectorsignaal behorende
luidsprekerspanning bepaald.
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Maatregelen ter beïnvloeding van het verloop van de regelkromme.

Nadat we op de bovenomschreven wijze het verloop van de regelkromme
hebben berekend, moet beoordeeld worden, of de kromme aan de gestelde
eisen voldoet. Indien dit niet het geval is, zijn er verschillende manieren om
het verloop van de kromme te beïnvloeden.
Een vlakker verloop van de kromme, hetgeen dus een betere fadingcompensatie betekent, wordt met een kleinere detectorgevoeligheid bereikt, dus door
vermindering van de l.f.-versterking. Om dezelfde gevoeligheid van het toestel
te behouden, moet dan natuurlijk de versterking van de trap, welke voorafgaat
aan de detector, vergroot worden.
Men verkrijgt dan bij een bepaalde uitgangsenergie een groter detectorsignaal, dus ook een grotere m.f. spanning aan de diode van de sterkteregeling
en ten gevolge daarvan een grotere regelspanning.
Indien de fadingcompensatie ongeveer bij hetzelfde signaal moet inzetten,
moet natuurlijk de drempelspanning eveneens vergroot worden.
In fig. 248 is met b de regelkromme aangegeven, die verkregen werd met
■
...
-----u .
dezelfde regelbuizen
als
in het voorgaande
voorbeeld
kromme a, nu echter

I
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bij toepassing in een toestel met een detectorgevoeligheid van 0,6 V. De
drempelspanning werd hierbij op 6 V aangenomen.
Bij een bepaalde detectorgevoeligheid geeft echter een verhoging van de
drempelspanning op zich zelf ook reeds een vlakker verloop van de regel
kromme. De automatische sterkteregeling zet dan bij een groter antennesignaal
in. Een en ander blijkt uit fig. 248, kromme c, welke de regelkromme voorstelt,
die in een ontvanger met een detectorgevoeligheid van 0,3 V ontstaat, indien
de drempelspanning 6 V bedraagt. Deze kromme heeft, zoals we in het voor
gaande reeds hebben opgemerkt, t.o.v. de krommen a en b het nadeel, dat de
compensatie bij zwakkere signalen minder constant is. Bij deze kromme
bestaat echter de mogelijkheid bij kleine waarde van de modulatiegraad en bij
zwakkere antennesignalen een volle uitsturing van de eindbuis te verkrijgen.
Indien in de in het voorgaande voorbeeld gegeven ontvanger als eindbuis
een EL3 wordt toegepast, wordt bij deze buis een normale uitgangsenergie
van 50 mW verkregen bij een roostersignaal van 0,33 V, terwijl voor volle
uitsturing van de buis een roostersignaal van 4,2 V nodig is. Dit is dus een
verhouding van 1 : 12,7. In fig. 248 is deze verhouding van het l.f. signaal
met een stippellijn aangegeven. Zoals hieruit blijkt, heeft men bij een regel
kromme a een tot 30 % gemoduleerd antennesignaal van 16 • 10 = 160 uV
nodig, om de volle uitsturing van de eindbuis te verkrijgen.
Bij kromme b bedraagt dit signaal 50 • 10 uV - 500 uV, terwijl bij regel
kromme c een antennesignaal van 9 ■ 10 = 90 jxV voor het bereiken van
de volle uitgangsenergie reeds voldoende is.
In fig. 248 geeft de stippellijn aan, bij welke antennespanning t.o.v. de
normale, 12,7 maal de normale l.f. spanning verkregen wordt bij een modulatie
graad m = 0,3.
Indien m - 0,1, zal de antennespanning groter moeten zijn om 4,2 V op
de EL 3 te brengen.
Indien we deze grotere antennespanning tot een graad 0,3 gemoduleerd
veronderstellen, verkrijgen we dus op de rooster van de EL 3 een 3 maal zo
grote spanning (12,6 V), en dit kunnen we in fig. 248 terugvinden.
De verhouding van deze roosterspanning (12,6 V) tot de normale (0,33 V)
is 38,1.
Tekenen we deze lijn in fig. 248, dan vinden we voor kromme a 2000 en
voor kromme c 1000 maal de normale antennespanning welke nodig is om
de eindbuis vol uit te sturen.
Bij toepassing van een regelkromme volgens b is daarentegen bij practisch
voorkomende grootten van het antennesignaal de volle uitsturing van de
eindbuis bij een modulatiegraad van 0,1 niet mogelijk.
In verband met de gegeven beschouwingen zal het duidelijk zijn, dat in de
practijk een keuze gedaan moet worden uit de verschillende krommen welke
mogelijk zijn. Bij die keuze spelen echter meestal ook nog andere factoren
een rol. Zo is bv. door de te gebruiken buizen en kringen de verdeling van
de versterking op de mengtrap, m.f.-trap en l.f.-trap grotendeels vastgelegd.
Ook de drempelspanning van de diode voor de sterkteregeling wordt dikwijls
door andere overwegingen beïnvloed. Zo wordt de spanningsval over de kathodeweerstand van een duo-diode-triode dikwijls als drempelspanning gebruikt,
welke spanning natuurlijk door de instelling van de buis bepaald is. Practisch
komt het echter niet dikwijls voor, dat de regelkromme tussen zeer enge grenzen
moet verlopen. Meestal geven tamelijk grote afwijkingen van de gewenste
gestalte van een kromme geen aanleiding tot moeilijkheden. Indien aan een
zeer vlak verloop van de regelkromme de voorkeur moet worden gegeven, kan
dit op gemakkelijke wijze door vooruitregeling verkregen worden. In fig. 248
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is met d aangegeven, welke verandering de regelkromme a ondergaat indien
als l.f.-versterkerbuis een EFMi gebruikt wordt en dezelfde regelspanning,
die voor de achteruitregeling toegepast wordt, ook voor de vooruitregeling
wordt gebruikt. (De EFMt is in het volgende hoofdstuk beschreven.) Zoals
uit de kromme blijkt, is hier een ideale compensatie bereikt. Alle signalen, die
sterker zijn dan 8 • 10 (zV = 80 ;i.V, worden bij gelijke modulatiediepte met
practisch gelijke luidheid ontvangen. Men heeft hier echter een grotere mo
dulatiediepte dan 30 % nodig om een volle uitsturing van de eindbuis te
verkrijgen.

Uitsturingsgrenzen van de verschillende buizen.
Behalve de compensatie van de verschillen in ontvangsterkte heeft de auto
matische sterkteregeling nog een tweede belangrijk doel, en wel het voorkomen
van overbelasting van de verschillende buizen welke aan de detector vooraf
gaan. Achter de detector volgt altijd de hand-sterkteregelaar, welke zodanig
kan worden ingesteld, dat geen overbelasting van de achter de detector volgende
buizen kan optreden. De versterking van de voorafgaande buizen is echter
niet met de hand regelbaar, zodat dus een oversturing van een buis zeer goed
zou kunnen optreden, indien de versterking van de voorgaande buizen door
de automatische sterkteregeling niet voldoende verminderd werd. Het is dus
van belang, de aan de verschillende buizen optredende signaalspanningen te
controleren.
Van de verschillende buizen welke aan de detector voorafgaan, krijgt de
laatste m.f.-buis de grootste signaalspanning te verwerken. Het zal duidelijk
zijn, dat een overbelasting van deze buis het gemakkelijkst kan optreden. Een
oversturing van de andere buizen is echter ook niet geheel uitgesloten. Speciaal
bij de ontvangst van een nabijgelegen zender is het zelfs mogelijk, dat de eerste
buis van een ontvanger reeds meer dan vol uitgestuurd wordt. Moet derhalve
met de ontvangst van een sterke plaatselijke zender rekening worden gehouden,
dan mag deze mogelijkheid van oversturing van de eerste buis niet veronacht
zaamd worden.
Als begrenzende factoren van de grootte van het roostersignaal van een
h.f.-, meng- of‘ m.f.-buis
' noemen we de volgende drie grootheden.
de modulatievervorming;
1.
2. de roosterstroom;
3- de anodespanningsoverbelasting.
Van de buizen, die voor de genoemde versterkertrappen in aanmerking
komen, worden altijd krommen gegeven, waarin de toelaatbare effectieve
waarde van de signaalspanning, voor een modulatievervorming dm = 3/s m %
(K = 1%), als functie van de steilheid is weergegeven.
Zoals we reeds in het voorgaande hebben opgemerkt, kan in verband met
het feit, dat de modulatievervorming evenredig is met het kwadraat van de
roosterspanning, de toelaatbare roosterwisselspanning ook voor andere waarden
van dm berekend worden. Indien op een ogenblik waarop de modulatiediepte
modulatiediepn
zeer groot is, bv. 80 %, een modulatievervorming van <4 % toelaatbaar is,

'•

— 3,6 maal de door de bovengenoemde

kan een roosterspanning van

t-o,8
kromme aangegeven waarde worden toegelaten.
We merken hierbij op, dat deze evenredigheid van de modulatievervorming
met het kwadraat van de roosterwisselspanning, slechts geldt, indien in de
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buis geen roosterstroom optreedt. Om deze reden en ook ten gevolge van de
daardoor optredende demping van <de
’ aangesloten
1"
'kringen,
„ - is 'het van 'belang
' „
dat geen roosterstroom optreedt.
Veronderstellen we bv., dat bij een negatieve voorspanning van 1,3 V
roosterstroom begint te vloeien, dan is, indien bij een modulatiediepte van
100 % geen roosterstroom mag optreden, de toelaatbare effectieve waiarde van
de roosterwisselspanning voor de draaggolf:
Vg'—1,3
Keff = -?— .......................................... (418)
2V2
waarin Vg de negatieve roostervoorspanning voorstelt. Om deze uitdrukking
goed te kunnen begrijpen, moeten we bedenken, dat bij 100 % modulatie de
amplitude van de draaggolf kan toenemen tot de dubbele waarde.
Indien het detectorsignaal zo groot is, dat de drempelspanning verwaarloosd
kan worden, kan onder gelijktijdige verwaarlozing van de aanvankelijk voor
spanning van de m.f.-buis gezegd worden, dat de negatieve roostervoorspanning
van de m.f.-buis gelijk is aan de topwaarde van het ongemoduleerde detector
signaal. De topwaarde van het roostersignaal mag natuurlijk niet groter worden
dan deze voorspanning. Indien we met de mogelijkheid van een modulatie
diepte van 100 % rekening moeten houden, mag de topwaarde van het onge
moduleerde roostersignaal van de m.f.-buis dus niet groter zijn dan de helft
van de topwaarde van het detectorsignaal.
De middelfrequentversterking moet dus minstens 2-voudig zijn. Daar echter
de roosterstroom reeds bij een negatieve roostervoorspanning van ongeveer
1,3 V inzet, en de boven aangevoerde verwaarlozingen hierbij slechts bij grote
benadering juist zijn, kan beter gezegd worden, dat de middelfrequentversterking
niet beneden het drie- tot viervoudige geregeld mag worden.
De anodespanningsoverbelasting treedt op ten gevolge van het feit, dat in
de anodekring van een buis een impedantie is opgenomen. De amplitude van
de over deze kring optredende wisselspanning kan niet groter dan de anodegelijkspanning worden. Ten gevolge van de kromming in de /a-l^g-karakteristieken van de penthoden is de maximaal toelaatbare anodewisselspanningsamplitude zelfs nog kleiner dan de beschikbare anodegelijkspanning. Bij een
anodespanning van 250 V zal de maximaal toelaatbare anodewisselspanningsamplitude 200 V bedragen. Indien nu bij 100 % modulatiediepte nog geen
anodespanningsoverbelasting mag optreden, is de topwaarde van de hoogst
toelaatbare amplitude aan de anode 100 V.
Bij een anodebelasting Za en een steilheid 5 is dan aan de rooster van de
buis toelaatbaar een effectieve signaalspanning
r,

100

70,7

,

Veff =-------------- = = ' ' volt
(419)
5d • Za Va
5d • Za
Bh een grotere waarde van Za kan het voorkomen, dat de door de uitdrukking
’ : van het roostersignaal kleiner is
(4X9) gegeven maximaal toelaatbare waarde
dan door de modulatievervormingskromme wordt aangegeven.
In dit geval is de vervorming groter dan uit de kromme zou blijken. De
modulatievervormingskromme van een buis wordt altijd zonder belastingsimpedantie opgenomen. Daar een anodewisselspanning van 70,7 V reeds
betrekkelijk groot is, is een anodespanningsoverbelasting in het algemeen
slechts bij de aan de detector voorafgaande m.f.-buis te vrezen.
De aan de rooster van een buis optredende wisselspanning moet dus onder
de drie genoemde grenzen blijven, waarbij vanzelfsprekend de laagste grens
beslissend is. In de practijk kan men het best de drie begrenzingen als functie
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van de roostervoorspanning opnemen en gelijktijdig daarbij de roostersignaal
spanning aangeven, waarbij de verschillende roostergelijkspanningen optreden.
In fig. 349 *s dit voor de m.f.-buis, welke in de tabel als voorbeeld is uitgewerkt,
in toepassing gebracht.
Met toepassing van (418) vinden we, dat bij instelling op een negatieve
roosterspanning van bv. 10 V, de effectieve waarde van de draaggolf van het
te ontvangen signaal niet groter mag zijn dan:
10 —

«a 3,08 V.

2V 3
Dit wordt ook door de rechte p aangegeven. Aangezien in fig. 249 als> roosterruimte 25 V is aangegeven,
----- 1bedraagt
—’ — Jde
‘ ------voor 1het' signaal' 'beschikbare
' ''
roosterruimte:
25 — i,3 = 23,7 V.
De maximale waarde van een gemoduleerd signaal is dus bepaald door:

^Z=„,85V.
In dat geval moet dus worden ingesteld op een negatieve roosterspanning
van 11,85 + 1,3 = I3>15 V.
Om een modulatiegraad 1 te
kunnen toestaan, mag de toelaat
bare effectieve waarde van het
ongemoduleerde signaal niet gro
ter zijn dan:
13,15 — 1,3
4,3 V.
2"\/ 3

De rechte p geeft de effectieve
waarde van het roostersignaal,
waarbij voor een modulatiediepte
van 100 % nog juist geen roosterstroom optreedt.
Kromme q geeft het toelaat
bare roostersignaal in verband met
vg<
de anodespanningsoverbelasting
Fig. 249.
(uitdrukking 419)- Hierbij werd
een anodekringimpedantie van
150 000 O aangenomen. De steilheid van de buis is uit fig. 245 af te leiden.
Met behulp van (419) zullen we ook enige punten van deze kromme nagaan.
Zoals uit fig. 345 blijkt, is de steilheid van de EF9 bij de vermelde negatieve
roosterspanningen:
1. — 4 V
.S = 1900 [zA/V;
2. — 8 V
.8’ — 1000 (xA/V;
3. —12 V
.8’ = 530 ,zA/V.
Bepalen we nu uit (419) de effectieve waarde van de roostersignaalspanning,
dan vinden we:
1)

2)
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_______ 70,7________ =
70,7
0,24 V
1,9 • 10 3 • 15 • io4
19- 15
70,7
_ 70,7
% 0,46 V
10 3 • 15 • 104
150

1

j

I
_______ 7Q.7 _____

3)

53 • 10

5 • 15 • 104

0,89 V.

Deze punten zijn alle op de kromme q te vinden.
De krommen r, s en t geven het signaal aan, waarbij, bij een modulatiediepte
van 100 %, een modulatievervorming van resp. 1 %, 2 % en 4 % optreedt.
Tenslotte is met kromme a de aan de rooster van de m.f.-buis optredende
•signaalspanning als functie van de roostervoorspanning voorgesteld. Deze
kromme volgt uit de tabel door het detectorsignaal te delen door de m.f.versterking. De waarde van de negatieve roosterspanning wordt bepaald uit
de vaste negatieve voorspanning van 2,5
; 'V
' plus de regelspanning.
Zoals uit de tabel blijkt, treedt bv. bijj een detectorsignaal van 10 V, een
r

,

10

m.f. roostersignaal op van — sa 0,43 V. Tevens blijkt uit de tabel, dat dan
23
een regelspanning ontstaat van 10,5 V. De totale negatieve roosterspanning bij
dit signaal is dus 2,5 + 10,5
13 V. Bij deze negatieve roosterspanning is
de dan werkzame effectieve signaalspanning dus 0,43 V. Een en ander blijkt
ook uit kromme a.
Het is nu duidelijk, dat bij deze schakeling geen gevaar voor roosterstroom
of anode-overbelasting van de m.f.-buis bestaat. Een modulatievervorming tot
2 % kan echter reeds bij een roosterspanning van 17 V, dus bij een regel
spanning van 14,5 V, optreden.
Zoals uit de tabel blijkt, is het antennesignaal, waarbij deze regelspanning
optreedt, gelijk aan 0,14 V, wat reeds een betrekkelijk grote waarde is. Bij nog
grotere antennesignalen stijgt echter de modulatievervorming snel. In fig. 249
is met x het punt aangegeven, dat bij een signaal van 0,5 V behoort. Grotere
antennesignalen treden slechts zelden op. De bij deze topwaarde van het
antennesignaal in de m.f.-buis optredende modulatievervorming is in de
boven beschouwde schakeling volgens fig. 249:

bij een modulatiediepte van 100%, wat een betrekkelijk grote waarde is.
Dit gevaar bestaat niet, indien een m.f.-trap met een grotere versterking
wordt toegepast. Een honderdvoudige versterking is nl. een betrekkelijk geringe
waarde. We hebben echter in ons voorbeeld deze lage waarde gekozen om
duidelijk te kunnen aantonen, welke moeilijkheden bij het ontwerpen van een
schakeling voor automatische sterkteregeling kunnen ontstaan. Bij een 150voudige versterking van de m.f.-versterker zijn de signalen aan de m.f.-buis
1,5 maal zo klein, waaruit reeds een vermindering van de vervorming met
een factor 2,25 is af te leiden.
Is een hogere m.f.-versterking niet mogelijk en moet bij de te ontwikkelen
ontvanger toch met de ontvangst van zeer sterke zenders rekening worden
gehouden, dan is het gewenst, maatregelen tegen oversturing van de m.f.-buis
te nemen. Dit kan eenvoudig geschieden door er voor zorg te dragen, dat aan
de buis niet de volle beschikbaar zijnde regelspanning wordt aangelegd, doch
slechts een deel daarvan. Bij een bepaalde waarde van het m.f. signaal aan
de rooster van de m.f.-buis treedt dan een grotere m.f.-versterking op, dan
in het in het voorgaande doorgerekende voorbeeld. Hierdoor ontstaat weel
een grotere regelspanning. Wordt deze volle regelspanning aan de mengbuis
aangesloten, dan wordt de conversieversterking kleiner, d.w.z. bij een bepaald
signaal aan de rooster van de m.f.-buis behoort in het laatste geval een groter
antennesignaal of omgekeerd bij een bepaald antennesignaal treedt een kleinere
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signaalspanning aan de stuurrooster van de m.f.-buis op, waardoor minder
gevaar voor oversturing van deze buis aanwezig is. Zo kan men bv. aan de
m.f.-buis met behulp van de schakeling volgens fig. 250 (R1 = ƒ?,) de helft
van de regelspanning aanleggen.
Berekenen we ook in dit geval weer de bij verschillende waarden van het
signaal aan de rooster van de m.f.-buis optredende negatieve voorspanning,
dan vinden we de kromme a' van fig. 249. Het punt, dat bijj een antennesignaal
van 0,5 V behoort, is hier ook met x aangegeven.
Zoals blijkt, bestaat hier ook nog geen
gevaar van anodespanningsoverbelasting
van de buis. Wordt het antennesignaal
van 0,5 V tot 100 % gemoduleerd,
dan treedt in de m.f.-buis een modu
latievervorming op van 2 %• Practisch
is de maximaal optredende modulatiediepte altijd kleiner, zodat ook de
maximaal optredende vervorming klei
m/ buis
ner is. Zo treedt bij een modulatiediepte
van 50 % een modulatievervorming op mengbuis
van 1%, hetgeen practisch
Fig. 250.
altijd toelaatbaar is. Een
nog kleinere modulatie
vervorming kan bereikt
worden, indien aan de
m.f.-buis een nog kleiner
a aa'H
t
deel van de regelspanning
wordt aangelegd.
In fig. 249 is met a" de
kromme weergegeven, die
ioLJe
GiT s F-hii
is
verkregen wordt, indien
:
~ i ‘F
slechts een derde van de
regelspanning voor de
1
m.f.-buis gebruikt wordt.
1
10
100
1000
10000
100000
Blijkbaar is de modulatie
x normale ancennespanning
vervorming in dit geval
Fig. 251.
bij een antennesignaal van
V 0,5 zeer klein, terwijl
de anodespanningsoverbelasting nog juist niet optreedt. Bij een nog groter
antennesignaal neemt het gevaar voor anodespanningsoverbelasting snel toe.
Verder mag dus niet met de vermindering van het regelen van de buis gegaan
worden.
Indien op de m.f.-buis minder sterk geregeld wordt, verkrijgt de regelkromme
natuurlijk een minder vlak verloop. Groot is echter het verschil in verloop
van deze kromme niet en wel ten eerste ten gevolge van het feit, dat de mengbuis een steilere steilheidskarakteristiek heeft dan de m.f.-buis. Een en ander
blijkt uit fig. 245. De regeling vindt daardoor hoofdzakelijk door de mengbuis
plaats. Ten tweede wordt een vermindering van de regeling op de m.f.-buis
gedeeltelijk door een sterkere regeling van de mengbuis opgeheven. In fig. 251
zijn met de krommen a, a' en a" de regelkrommen weergegeven voor de in
fig. 249 met de overeenkomstige aanduidingen gegeven gevallen.
Een tweede reden om de vermindering van de regeling op de m.f.-buis niet
te ver door te voeren, is gelegen in het feit, dat daardoor een sterkere regeling
van de mengbuis optreedt. Er kan dan nl. oversturing van deze buis optreden
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bij de ontvangst van een sterke plaatselijke zender. Daar het instellen van een
blus op kleinere steilheid altijd met het optreden van een groter roostersignaal
gepaard gaat, is het gewenst, dat de met betrekking tot de modulatievervorming
toelaatbare roosterwisselspanning bij kleinere steilheid groter wordt.
Het is echter met mogelijk in deze richting onbegrensd verder te gaan, daar
men voor de regeling van de buizen een zeer grote regelspanning nodig zou
hebben. Aan de karakteristieken van zegelhuizen wordt dan ook practisch
aitud een zodanige vorm gegeven, dar bij het regelen de toelaatbare waarde
van de roosterwisselspanning na het bereiken
berziken van een marmiim weer af-

het toelaatbare rocstezsignaal voer een mcdularievervorming
: ' . ' voer ze
xeschafaid "eigens her. schema van
r .g. 22.Z. weergegeven. _oa’.s m: hg. 253 k_-£. _g". zit zmmmum bii een. stediz.eic .
z.s ...A \ . we.se stedr.eid vrigers tig. nz- n: izm rzcsrmrrccrspanmng
var. — 29 \ optreedt. Deze voorspanning wad; srgrmez rernkr. mdien. bii
de laats: "esproken schakeling (dus b: roevocrias vza :-.m ziurzir Tnr. zu —zsei spanmr.g
c.e m.f.-buis en de volle re.reisp.r - rmr av n: nemgruis;, kur
ar.ter.r.es:;:'..:.'.. o.s \ bedraagt. Bij een drievoudige opslmgsvirw zj ~inr 'nr
signaai az~ de mcatgze:
rooster van de m-mgnus
'DODO
gelijk aan 1,5 V.
Aangezien de sigr.r.a:spanning, zoals uit fig.
252 blijkt, bij een mndulatievervorming van s e tt:
% ongeveer 1 V bedraagt,
is de bij een antenne1000
signaal van 1,5 V in de
mengbuis optredende ver
vorming gelijk aan

3.„ ■
8

/^y = o,85m%

100

Op een moment waarop
de modulatiediepte zeer
groot is (100 %), kan de
Fig. 252.
modulatievervorming dus
tot 0,85 % stijgen, hetgeen in het
I
algemeen wel toelaatbaar is. We merken
hierbij op, dat de modulatiediepte■ in het algemeen aanmerkelijk lager is

1

10

100

Sc=1000^%

dan 100%.

Wordt het roostersignaal echter nog groter en bovendien de buis nog verder
geregeld, dan neemt de modulatievervorming snel toe. In de practijk moet er
dus op gelet worden, dat bij het sterkste te verwachten signaal in de antenne
de mengbuis niet zover geregeld wordt, dat het maximum in de modulatievervormingskromme overschreden wordt.
Bijzonder groot is het gevaar voor oversturing van de eerste buis in een
ontvanger waarin geen ingangsbandfilter, doch slechts een enkelvoudige kring
wordt toegepast. Zoals we uit het voorgaande welen, is de opslingering bij
zulk een kring in vergelijking tot een kritisch gekoppeld bandfiltcr tweemaal
zo groot. Bij een bepaald antennestgna.il ontstaat derhalve een groter signaal
aan de rooster van de buis, waardoor de modulatievervorming toeneemt.
Bij deze apparaten moet er in het bijzonder op worden toegezien, dat de
automatische sterkteregeling zodanig lunet ionneert, dat bij de ontvangst van
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plaatselijke zenders de mengbuis op het gunstigste punt van de karakteristiek
is ingesteld.
In zeer speciale gevallen kan zelfs de optredende vervorming dan nog te
groot zijn. Zo kan het voorkomen, dat in de nabijheid van een sterke zender
een spanning van 1 V wordt geïnduceerd. Indien in dat geval een enkelvoudige
antennekring zou worden toegepast, die bv. een zesvoudige opslingering geeft,
dan treedt aan de rooster van de eerste buis een wisselspanning op van 6 V.
Het zal duidelijk zijn, dat zelfs indien een buis in het gunstigste punt van
de karakteristiek is ingesteld, de modulatievervorming nog te groot is. Er moet
dan ook op de een of andere manier voor worden gezorgd, dat een te grote
spanning aan deze rooster niet kan optreden. Dit is bv. mogelijk door toe
passing van een aftakking aan de antennekring. Meestal is dit echter niet aan
te bevelen, aangezien in dat geval ook voor zwakkere zenders de opslingering
minder is en de gevoeligheid van het apparaat dus vermindert. De toepassing
van een sperkring in de antenne is dan ook een betere oplossing. Deze kring
moet dan natuurlijk slechts in die gevallen worden ingeschakeld, dat een
plaatselijke zender te sterk wordt ontvangen.
Automatische sterkteregeling en kruismodulatie.

Het beste middel ter vermijding van een te sterke kruismodulatie is altijd
de toepassing van h.f.-kringen met voldoende afstemscherpte voor de eerste
buis. In eenvoudige apparaten is men echter dikwijls gedwongen het apparaat
slechts met een enkele kring uit te rusten. In een dergelijk geval kan, indien
moeilijkheden ten gevolge van kruismodulatie optreden, daarmede bij het
ontwerpen van een systeem van automatische sterkteregeling rekening worden
gehouden.
Zoals we in het voorgaande hebben behandeld, treedt de kruismodulatie op
als een zender moet worden ontvangen, die slechts een kleine frequentieafstand van een zender met zeer grote ontvangsterkte is gelegen, indien de
h.f.-kringen geen voldoende afstemscherpte hebben om het ontstaan van een
signaalspannmg met de frequentie van het storende signaal aan de rooster van
de eerste buis te verhinderen. Zoals we ook hebben gezien, is de kruismodulatie
in eerste benadering onafhankelijk van de signaalspanning van de gewenste
zender.
Bij aanwezigheid van een sterke storende zender wordt dus een zeer zwakke
zender precies zo sterk gestoord als een sterkere, indien voor beide zenders
de omstandigheden hetzelfde zijn. Hiermede bedoelen we een gelijke frequentieafstand tot de stoorzender, eenzelfde werkpunt op de karakteristiek enz. Zoals
we weten is een werkpunt, dat met betrekking tot de modulatievervorming
ongunstig is, ook ongunstig voor de kruismodulatie. Indien zich bij de ont
wikkeling van een ontvanger een te sterke kruismodulatie voordoet bij de
ontvangst van een bepaalde zender, moet derhalve in de eerste plaats worden
nagegaan, op welke steilheid de eerste buis is ingesteld bij de ontvangst van
deze zender. Zoals uit fig. 252 blijkt vertoont de kruismodulatiekromme altijd
een minimum bij betrekkelijk grote steilheid. In dit punt is dus de toelaatbare
stoorspanning slechts klein. Hieruit volgt, dat de buis bij afstemming van
het apparaat op een zender, waarbij storing ten gevolge van kruismodulatie te
verwachten is, niet op dit punt ingesteld mag worden. Indien dit wel het geval
is, moet door het aanleggen van een grotere regelspanning er voor worden
zorg gedragen, dat de buis, voor het bereiken van de signaalpiek van de ge
stoorde zender, uit het gevaarlijke gebied is geregeld.
In het geval dat geen grotere regelspanning beschikbaar is, kan, zoals in
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het voorgaande beschreven is, een sterkere regeling verkregen worden door op
een der volgende buizen minder sterk te regelen.
Daar de sterkte van het van een zender ontvangen signaal van de grootte
en bouw van een antenne afhankelijk is, is deze spanning geen constante
grootheid. In de practijk moeten we daarom dan ook met een gemiddelde
waarde rekening houden. Bij het gebruik van een kleine of lage antenne is
derhalve ten gevolge van de kleinere antennespanning de regelspanning ook
kleiner. Dientengevolge werkt de buis dan, ondanks goede instelling bij toe
passing van een juiste antenne, toch in een ongunstiger punt van de karakteristiek.
Gelijktijdig met de signaalspanning van de gewenste zender, is ook die van
de storende zender bij een dergelijke antenne kleiner, zodat de instelling van
de buis op een ongunstiger punt minder storend werkt.
We merken hierbij op, dat de kruismodulatie ook in een andere dan de eerste
buis van een ontvanger kan optreden. In een superheterodyne-ontvanger met
h.f. trap kan bv. de mengbuis kruismodulatie veroorzaken. Dit gevaar is des
te groter, naarmate de ontvangsterkte van de gewenste zender kleiner is. De
buizen zijn dan nl. weinig geregeld en zodoende kan het voorkomen, dat
ondanks de afstemscherpte van de h.f.-kringen de signaalspanning van de
stoorzender in de h.f.-trap nog een zekere versterking krijgt. Weliswaar is de
versterking van de signaalspanning van de gewenste zender groter, maar daar
de kruismodulatie slechts van de grootte van het storende signaal afhankelijk
is, kan toch het gevaar van het optreden van dit storingsverschijnsel groter zijn
dan in de h.f.-buis. In bijzonder ongunstige gevallen, nl. bij de ontvangst
van zeer zwakke gewenste zenders en kleine frequentie-afstand tot een sterke
stoorzender, kan kruismodulatie zelfs in de m.f.-buis optreden. Er moet dus
altijd nagegaan worden, in welke buis de kruismodulatie ontstaat, aangezien
daarvan de te nemen maatregelen afhankelijk zijn. In het algemeen kunnen
we aangeven, dat een minder sterke regeling van een van de volgende buizen
de kruismodulatie vermindert, aangezien hierdoor automatisch de buis, waarin
de storing optreedt, sterker geregeld wordt en ten gevolge daarvan sneller uit
het gebied van het minimum van de kruismodulatiekaratkeristiek geregeld wordt.

De betekenis van de meelopende schermroosterspanning.

Een buis, die goed geschikt is voor de toepassing als m.f.-buis in een ont
vanger met automatische sterkteregeling, moet aan de volgende eisen voldoen:
a. In ongeregelde toestand:
een grote steilheid bezitten;
1.
een zo laag mogelijk stroomverbruik hebben.
2.
b. In geregelde toestand:
3- een zo klein mogelijke regelspanning nodig hebben, ter verkrijging van
een vermindering van de steilheid tot een bepaalde factor;
4. een zo klein mogelijke vervorming in elk werkpunt hebben.
Aan elk van de hierboven genoemde eisen kan nu worden voldaan, indien
tegelijkertijd een der andere eisen minder scherp gesteld wordt. Zo kan bv.
een grote beginsteilheid en tegelijkertijd een kleine kromming van de /a-Vgkarakteristiek slechts bij een min of meer groot stroomverbruik in ongeregelde
toestand verkregen worden. Bij oudere huistypen, die voor een vastliggende
schermroosterspanning werden ontwikkeld, moest derhalve de anodestroom
betrekkelijk groot gemaakt worden. Ofschoon men in verband met de ver' ' toestand
... .j met
...-t een kleiner stroomverbruik zou kunnen
vorming, in ongeregelde
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volstaan, zou dan bij het regelen de vervorming te groot zijn. Zoals we reeds
in een der voorgaande hoofdstukken hebben opgemerkt, is er bij de ontwikke
ling van de EF9 echter rekening mede gehouden, dat bij het regelen de schermroosterspanning niet constant behoeft te blijven. De buis heeft in het normale
instelpunt een kleine anodestroom en een hoge steilheid. De schermroosterspanning bedraagt hierbij 100 V. Zou nu deze spanning in geregelde toestand
dezelfde waarde behouden, dan zouden de gevolgen van de kromming van de
karakteristiek te sterk naar voren komen. Ten gevolge van het feit, dat de
schermroosterspanning niet met behulp van een spanningsdeler doch slechts
met een serieweerstand verkregen wordt, stijgt deze spanning naarmate de
buis meer geregeld wordt.
De gevolgen van de aansluiting van de a.s.r.=diode aan een m.f.ikring.
Het zal duidelijk zijn, dat de a.s.r.-diode op de m.f.-kring, waarop zij is
aangesloten, een dempende invloed uitoefent. Ten gevolge van deze dempende
invloed is het niet hetzelfde aan welke van de beide kringen van de laatste
m.f.-transformator de diode wordt aangesloten.
Een extra demping heeft nl. de minste invloed bij aansluiting op een kring,
welke reeds sterk gedempt is. Dit is in het algemeen met de secundaire kring
het geval, aangezien aan deze kring de detectordiode is aangesloten. Bij aan
sluiting van de a.s.r.-diode aan de secundaire kring, is de gemiddelde kringkwaliteit van de laatste m.f.-transformator derhalve beter dan bij het aan
sluiten van deze diode aan' de primaire kring. Men verkrijgt dan ook bij de
eerstgenoemde schakeling een iets grotere afstemscherpte en m.f.-versterking.
Tegenover dit voordeel van de aansluiting van de a.s.r.-diode aan de secun
daire kring staan echter twee nadelen. Ten eerste biedt de aansluiting aan de
primaire kring een voordeel wat betreft de afstemscherpte van een ontvanger
zonder zichtbare afstemming. Zoals we weten, vermindert elke schakeling voor
automatische sterkteregeling de afstemscherpte, daar, bij een verstemming
t.o.v. de frequentie van de te ontvangen zender, de daling van de detectorsignaalspanning, die overeenkomstig de resonantiekromme van de ontvanger
ontstaan zou, gedeeltelijk door de op grotere versterking reagerende auto
matische sterkteregeling opgeheven wordt. De a.s.r. houdt nl. de signaalspanning constant, waar ook de a.s.r.-diode is aangesloten. Is deze aansluiting
de bovenzijde van de primaire kring, dan volgt op deze kring nog de secundaire
kring, die bij verstemming een, overeenkomstig zijn afstemscherpte, vermin
dering van het detectorsignaal ten gevolge zal hebben. Bij aansluiting van de
a.s.r.-diode aan de secundaire kring daarentegen, heeft de a.s.r. de neiging de
detectorsignaalspanning constant te houden. In apparaten zonder zichtbare
afstemming wordt ten gevolge van de laatstgenoemde schakeling een kleinere
afstemscherpte, dus schijnbaar ook een slechtere selectiviteit, verkregen. Dit
blijkt ook uit het gebruik van een afstemkruis, dat door de gelijkspanning aan
de detectordiode wordt gestuurd. Daarentegen is bij sturing van het afstem
kruis door de a.s.r.-spanning in het algemeen de afstemscherpte bij aansluiting
van de a.s.r.-diode aan de secundaire kring iets groter.
Het tweede en belangrijkste nadeel van de aansluiting aan de secundaire
keten is gelegen in het feit, dat de gemoduleerde m.f. spanning aan de a.s.r.diode niet slechts een gelijkspanning is, maar tevens een l.f. wisselspanningscomponent bevat. Wordt gedurende een deel van de l.f.-periode de topwaarde
van de m.f. spanning kleiner dan de drempelspanning, dan is de curvevorm
van deze l.f. spanning niet gelijk aan die van de modulatie, doch kan zeer
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vervormd zijn. Indien de a.s.r.-diode over een condensator aan de secundaire
kring is aangesloten (fig. 244), wordt over deze condensator een deel van de
vervormde l.f.-spanning aan de potentiometer overgedragen, daar de m.f.kring voor deze l.f. spanning een practisch te verwaarlozen impedantie heeft.
Het gevolg hiervan is, dat een vervorming van de l.f. uitgangsspanning zal
optreden. Bij aansluiting van de diode aan de primaire kring ontstaat weliswaar
ook een vervormde l.f. spanning, doch daar deze spanning niet door de m.f.transformator overgedragen wordt, komt zij niet bij de potentiometer.
Door het aansluiten van een diode met drempelspanning
. ' .
J aan een m.f.-kring
ontstaat er door nog een andere oorzaak
V diodeiV)
vervorming. Indien nl. de modulatie10
graad zo groot is, dat de kleinste topwaarde van de m.f. spanning gedurende
een l.f.-periode kleiner is dan de
drempelspanning, wordt de demping
5
van deze diode op de kring periodiek
onderbroken, waardoor de m.f.-versterking niet constant is. Hierdoor ont
staat een modulatie vervorming, die het
grootste is, indien de topwaarde van
de ongemoduleerde draaggolf ongeveer
gelijk is aan de drempelspanning. Deze
1
vervorming, die enige procenten be
dragen kan, is iets groter bij aansluiting
van de a.s.r.-diode aan de primaire
kring. Vindt de aansluiting niet aan de
bovenzijde van de .kring plaats, doch
0.5
aan een aftakking van de ispcel, drr.
is de optredende mnriui.rrievrrrcr-r-nnatuurlijk veel minder.
Daar de ecmrhzinniüiid. vzvcmmg.
door directe id.-nuinvtnzdm: .ere grzotste is, is ast iin Ihm algemeen aan te
0.1
bevelen, de a.=zr--iiizde aan de primaire
2
1
3 4 5 6 7 8 10
kring aan te srzmzm. De madulatteFig. 253.
vervorming zb~ iam echter bestaan.
Zoals reeds gezegd is.. is deze liet grootst
indien de topwaarde van het m.f. signaal ongeveer gelijk is mzt ze drempelwaarde,
dus bij de ontvangst van een zender, waarbij de gevoelidieid juist voldoende
is om de a.s.r. in werking te stellen. Heeft de ontvanger echter een zeer vlakke
regelkromme, dat stijgt bij vergroting van het antennesisnaal de signaaispanning slechts zeer langzaam, waardoor ook bij betrekkelijk sterke antennesignalen nog een merkbare modulatievervorming kan optreden. Om deze
reden is een schakeling uitgewerkt, waarbij deze vervorming niet optreedt.
Deze zg. driediodenschakeling zullen we hieronder behandelen.
Tenslotte moeten we nog op een andere invloed van de a.s.r.-diode met
drempelspanning wijzen. Indien de l.f. spanning, welke aan deze diode ontstaat,
vervormd is, is gelijktijdig de verkregeil gelijkspanning van de modulatiediepte
afhankelijk. Bij de ontvangst van een zender, waarbij het m.f. signaal aan de
a.s.r.-diode ongeveer gelijk is aan de drempelspanning of slechts iets groter, is
dus de regelspanning van de modulatiediepte afhankelijk. In fig. 253 is de ont
wikkelde gelijkspanning aan een diode bij een drempelspanning van 3 \ als
functie van het m.f.signaal bij verschillende modulatiegraden voorgesteld.
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Aangezien de regelspanning bij grotere modulatiegraden groter wordt, wordt
de versterking van de geregelde buizen gedurende krachtige passages in de
muziek meer geregeld, waardoor een vermindering in de contrasten in de
muziek ontstaat. Tenslotte heeft dit ook nog een verandering van de aan het
afstemkruis aangelegde spanning ten gevolge. Dit is ook het geval, indien de
buis door de aan de detectordiode ontstaande gelijkspanning gestuurd wordt,
zodat een flikkering van de belichte vlekken optreedt.
Wordt in een ontvanger een vooruitregeling toegepast, dan kan bij een
betrekkelijk vlakke resulterende regelkromme de signaalspanning aan de a.s.r.diode toch betrekkelijk snel stijgen, zodat dan het gevaar van het optreden
van het hierbeschreven verschijnsel minder groot is.

De driediodenschakeling.
Zoals ons uit het voorgaande gebleken is, is de toepassing
j van een a.s.r.diode met drempelspanning ten gevolge van de hierbij" optredende vervorming
niet gunstig.
Het is echter gewenst, bij toepassing van een diode zonder drempelspanning
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toch een vertraagd inzetten van de a.s.r. te hebben, aangezien hierdoor een
betere regelkromme bereikt wordt. Gelijktijdig is het gewenst, met het oog
op de hierdoor ontstaande grotere afstemscherpte, de a.s.r.-diode aan de
primaire kring van de laatste m.f.-transformator aan te sluiten. De mogelijkheid
van het tegemoet komen aan deze eisen is door een schakeling gevonden,
waarbij drie dioden worden toegepast.
Voor de toepassing van deze schakeling heeft Philips een drievoudige diode
geconstrueerd. In de in fig. 254 voorgestelde driediodenschakeling zijn echter
ter wille van het overzicht drie afzonderlijke dioden getekend.
De diode d3 wordt op normale, wijze als detectordiode gebruikt, d, is de
diode voor de a.s.r. Deze is aan de primaire kring van de laatste m.f.-trans
formator aangesloten en verkrijgt geen drempelspanning. De vertraging wordt
door middel van de diode d2 verkregen. De weerstand R-. is aan een positieve
spanning aangesloten, die in de figuur door een batterij Vb voorgesteld is.
Zolang bij kleine signalen de negatieve spanning aan de diode d, slechts gering
is, vloeit onder de invloed van de positieve spanning Vb door d2 een stroom.
Ten gevolge van de kleine inwendige weerstand is dan de spanning Vd2 slechts
klein. De a.s.r. werkt dan niet. Wordt de negatieve spanning Rd, groter, dan
zal bij een bepaalde waarde van deze spanning, de spanning aan de anode d2
negatief worden en door deze diode zal dan geen stroom meer optreden.
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Wordt Vdt nog meer negatief, dan stijgt ook de negatieve spanning Vd2 en
de a.s.r. zet in. De spanning Vd> is dan gegeven door:

..........

(420)

Met behulp van deze regelspanning kan de regelkromme nu op de bovenbeschreven manier berekend worden.
Men zou kunnen denken, dat in deze schakeling de weerstand R, weg zou
kunnen worden gelaten, daar R, en R3 reeds een lekweerstand voor de diode
dj betekenen. Indien deze weerstand echter niet aanwezig was, zouden de
volgende moeilijkheden kunnen optreden. Indien men de afstemming van de
ontvanger van de frequentie van de zender af beweegt, moet zich in dit geval
C, over R, ontladen. Daar R:i echter betrekkelijk groot is, zou deze ontlading
slechts zeer langzaam plaats vinden. De regelspanning zou dan langzaam
afnemen en de ontvanger gedurende korte tijd in de bij de grotere signaal
sterkte behorende ongevoelige instelling blijven. Indien dus met de afstem
knop snel van een sterke zender weggedraaid wordt, zouden enige zwakkere
nabijgelegen zenders niet worden gehoord. Door het aanbrengen van R4 kan
C, zich nu over R en R, ontladen en verdwijnt dit storende effect.
Automatische sterktercgeling en ruisen.

Het is een bekend verschijnsel, dat ruisen bij een ontvanger met a.s.r. het
sterkst is, indien aan de ingang geen of slechts een zwakke draaggolf aanwezig
is. Bij de ontvangst van steeds sterker wordende signalen wordt het ruisen
zwakker. Hoe eerder het ruisen afneemt, des te zwakkere signalen kunnen nog
ontvangen worden, zonder door het ruisen te sterk gestoord te worden. De
sterkte van het ruisen wordt door de automatische sterkteregeling beïnvloed.
Bij de ontwikkeling van gevoelige apparaten, waar de ontvangst van zeer zwakke
zenders van belang is, moet derhalve bij de keuze van de automatische sterkte
regeling ook met het ruisen van de ontvanger rekening gehouden worden.
In een ontvanger zonder a.s.r. wordt het ruisen sterker bij vergroting van
de draaggolf, bereikt echter spoedig een maximum-waarde. Dit kan eenvoudig
verklaard worden, indien we de ruisspanning aan de ingang van het apparaat
als een ztjband beschouwen. Aangezien de ruisspanning bij toenemende signaalspanning constant blijft, is de modulatiediepte omgekeerd evenredig met de
draaggolf. De na gelijkrichting verkregen l.f. spanning is evenredig met het
product van de draaggolf en de modulatiediepte en blijft dus constant. Daar
echter het gewenste l.f. signaal groter wordt, werkt het constante ruisen altijd
minder storend.
Zoals we in het voorgaande reeds hebben verklaard, kan de vervangingsruisspanning aan de stuurrooster van de eerste buis in twee delen gesplitst
worden en wel in een deel dat van de h.f.-kringen afkomstig is en een deel
dat veroorzaakt wordt door de h.f.-buizen. Indien de door de kring veroorzaakte
ruisspanning veel groter is dan die, welke door de buizen wordt veroorzaakt,
heeft de regeling van de ingangshuis op het ruisen van het toestel geen invloed.
In de practijk is dit in het midden- en lange-golfbereik van de toestellen het
geval, waar aan de mengbuis een h.f.-versterkertrap voorafgaat, en wel in
het bijzonder als de h.f.-buis een ruisarme buis is. In deze golfbereiken is
nl. de impedantie van de h.f.-kringen zo groot, dat het kringruisen veel
sterker is dan het buisgeruis. Slechts indien de h.f.-buis zeer sterk geregeld
wordt, neemt de vervangingsspanning van het buisgeruis zodanig toe, dat bij
beide delen de ruisspanning van dezelfde grootte-orde is. Ten gevolge van
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de geringere steilheid van de h.f.-buis en daar in dit geval het ontvangen
signaal een zeer grote waarde heeft, werkt het ruisen dan practisch niet storend
meer. Het is dus niet nodig, bij het ontwerpen van de schakeling voor de a.s.r.
met het ruisen rekening te houden, het is voldoende de in het voorgaande
besproken punten in acht te nemen.
In het korte-golfbereik (15—50 m) daarentegen is de impedantie van een
normaal toegepaste h.f.-kring veel kleiner. Weliswaar is deze in het algemeen
nog zo groot, dat bij toepassing van een ruisarme h.f.-buis het door de kring
veroorzaakte geruis enige'malen zo sterk is als het buisgeruis, maar bij regeling
van de h.f.-buis bereikt het laatstgenoemde deel zeer spoedig dezelfde waarde
als het kringruisen en bij verder regelen neemt de vervangingsruisspanning
snel toe. Er moet derhalve voor gezorgd worden, dat bij de ontvangst van
zwakke kortegolfsignalen de h.f.-buis niet te ver geregeld wordt. De toepassing
van de a.s.r. is dus wat het ruisen betreft in het kortegolfgebied gunstig en
men kan er daardoor toe komen, de vertraging iets groter te kiezen dan met
het oog op de fadingcompensatie nodig is. In gevallen waarin de toepassing
van een voor het ruisen gunstige vertraging met andere factoren in botsing
komt, kan de vertraging van de a.s.r. voor de eerste buis groter gekozen
worden dan voor de andere buizen. Ook kan een zwakkere regeling van de
h.f.-buis toegepast worden, indien hierdoor bij het sterkste te verwachten
signaal geen oversturing van de volgende buis ontstaat. Dit moet dus bij de
berekening van de kromme voor de a.s.r. gecontroleerd worden, op dezelfde
wijze als het in het voorgaande voor de m.f.-buis is toegepast. In gevallen
dat een ruisvrije ontvangst van zwakke kortegolfsignalen en gelijktijdig een
vervormingsvrije ontvangst van sterke signalen in andere golfgebieden vereist
wordt, kan een omschakeling van de a.s.r.-schakeling voor de h.f.-buis bij
de overgang op het korte-golf bereik in overweging genomen worden.
Zoals we in het voorgaande reeds hebben opgemerkt, is de ontvangst bij
toepassing van een kortegolfantennekring met een impedantie van 10 000 £1
en een ongeregelde buis EF 8 als h.f.-buis bij een signaal van ongeveer 16 ;j.V
aan de rooster van deze buis mogelijk, indien bij een roostersignaal van ongeveer
1,15 mV van een practisch ruisvrije ontvangst gesproken kan worden. Is echter
de voorspanning van de EF 8 gelijk aan 10 V, dan zijn deze waarden van het
roostersignaal ongeveer tweemaal zo groot. Ook in de gevoeligste apparaten
moet er dus voor gezorgd worden, dat de a.s.r. niet inzet, voordat het rooster
signaal aan de h.f.-buis een waarde van 16 ;j.V bereikt heeft en verder is het
gewenst, dat bij een roostersignaal van ongeveer 1 mV de voorspanning van
de h.f.-buis niet meer dan enige volts bedraagt. In apparaten zonder h.f.-trap,
in die toestellen dus waar op de h.f.-kringen direct de mengbuis volgt, zijn in
het midden-en lange-golfgebied de beide delen van de vervangingsruisspanning
ongeveer gelijk; een mengbuis veroorzaakt nl. altijd een sterker ruisen dan een
h.f.-versterkerbuis.
Aangezien een ontvanger zonder h.f.-trap maar zelden een zeer grote
gevoeligheid heeft, zal het bij gebruik van vertraagde automatische sterkteregeling practisch niet voorkomen, dat de a.s.r. reeds inzet voordat het h.f.
signaal aan de stuurrooster van de eerste buis de waarde van 45 uV bereikt
heeft. Slechts in zeer goedkope ontvangers, die met een niet vertraagde auto
matische sterkteregeling zijn uitgerust, zal de regeling reeds voor het bereiken
van de signaalpiek werken. Zodanige ontvangers zijn niet bijzonder gevoelig
en de regelspanning zal dan . in het algemeen nog zeer klein zijn. De keuze
van de schakeling van de a.s.r. behoeft dan ook hierbij practisch niet door het
ruisen beïnvloed te worden. In het korte-golfgebied wordt het ruisen van een
ontvanger zonder h.f.-trap practisch slechts door de mengbuis veroorzaakt.
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Met betrekking tot het ruisen is derhalve een zwakke regeling van deze buis
gunstig. Er ontstaat hier echter, zoals we in het voorgaande reeds hebben
besproken, het gevaar van overbelasting van de m.f.-buis bij ontvangst van
sterke signalen. In die richting kan men dus niet onbegrensd verder gaan.
Hier moet een gunstig compromis, al naar de plaatselijke omstandigheden,
gekozen worden. Ook kan een omschakeling van de a.s.r. bij de overgang op
het kortegolfgebied overwogen worden, en wel zodanig, dat de mengbuis in
dit bereik minder sterk geregeld wordt.

Overzicht.

•»

Als slot geven we een overzicht van de belangrijkste in het voorgaande
behandelde ongewenste effecten en de methoden waarop deze door middel
van de automatische sterkteregeling kunnen worden beïnvloed.
a. De regelkromme heeft een ongewenste gedaante.
Een vlakker verloop van deze kromme wordt bereikt met een sterkere
regeling op de buis.
Een vlakkere regelkromme tezamen met een later inzetten van de regeling
wordt door vergroting van de regelspanning verkregen.
b. Modulatievervorming in de m.f.-buis bij ontvangst van sterke zender.
Een sterker regelen van een voorgaande buis kan hier verbetering geven.
Dit kan indirect door een zwakke regeling van de m.f.-buis bereikt worden.
Hierbij wordt men echter begrensd en wel in de eerste plaats door het feit,
dat in de m.f.-buis spanningsoverbelasting kan optreden, en ten tweede door
de mogelijkheid van oversturing van een voorafgaande buis.
c. Modulatievervorming in de mengbuis of in een der h.f.-buizen.
Dikwijls ontstaat deze vervorming, doordat bij de ontvangst van een zeer
sterke zender de desbetreffende buis zo ver wordt geregeld, dat het maximum in
de modulatievervormingskromme wordt overschreden. In dit geval geeft een
zwakkere regeling van deze buis verbetering. Hierdoor kan echter oversturing
van een volgende buis ontstaan. Hier moet een compromis gezocht worden.
d. Kruismodulatie in de eerste buis.
In het algemeen is deze buis dan op het minimum van de kruismodulatiekromme ingesteld. Door een sterkere regeling van deze buis (eventueel een
zwakkere regeling van een van de volgende buizen) kan er voor gezorgd worden,
dat de eerste buis sneller uit het gevaarlijke gebied geregeld wordt.
e. Kruismodulatie in een van de volgende buizen.
Op dezelfde grond als in d voor de eerste buis genoemd werd, moet deze
buis sterker geregeld worden.
f. Een te sterk ruisen bij kortegolfontvangst.
Een verbetering kan hier dikwijls door een zwakkere regeling van de eerste
buis bereikt worden, eventueel door een vergroting van de drempelspanning
van de a.s.r. van de eerste buis.
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HET COMPLETE SCHEMA VAN EEN
SUPERHETERODYNE-ONTVANGER.
Het als uitslaand blad II achter in het boek opgenomen schema is van de
Philips-superheterodyne-ontvanger type 855X. Zoals uit dit schema blijkt,
wordt bij deze ontvanger in de lange- en middengolfbanden de h.{.-voor
selectie gevormd door een bandfilter, dat bestaat uit twee stroomgekoppelde
afgestemde kringen. In de kortegolfband bestaat de voorselectie uit één af
gestemde kring. Na de voorselectie wordt het signaal toegevoerd aan de stuurrooster van buis Li, een hexode. Deze h.f.-versterkerbuis is in de langegolfen middengolfbanden aperiodisch en in de kortegolfband via een afgestemde
kring aan de mengbuis gekoppeld.
Het m.f.-signaal, dat na de menging ontstaat, wordt vla een m.f.-transformator,
waarvan de secundaire omschakelbaar is, ter verkrijging van een variabele
bandbreedte aan buis L3 de middelfrequentversterkerbuis toegevoerd. Dit
middelfrequentsignaal wordt aan buis L4 toegevoerd en nogmaals versterkt
om in buis L5 gedetecteerd en l.f. versterkt te worden.
We zullen achtereenvolgens de verschillende in het schema voorkomende
kringen behandelen.
A. Het h.f.=gedeelte.
I. Langegolfband.
Antennespoel S5 en S6.
ie bandfilterkring. Afstemcapaciteit C3, S7 en S8, C8 en de koppelcondensatoren C10 en Cu. Deze kring is inductief met de antennespoel ge
koppeld door de koppeling met S5 en S6 en capacltief door de capaciteit C7.
2e bandfilterkring. Afstemcapaciteit C4, S16 en S17 en de koppelcondensatoren C10 en Cu. Deze keten is met de eerste bandfilterkring gekoppeld door
de gemeenschappelijke condensatoren Cro en Cu, terwijl de h.f. spanningen
via C13 aan de stuurrooster van buis Li. worden toegevoerd.
Anodeketen van buis Li. Deze buis is via de capaciteit C20 aperiodisch aan
de stuurrooster van buis La gekoppeld. De anodeketen van buis Li bestaat
uit R4, C6a en C59.
Oscillatorkring van buis L2. Deze bestaat uit S22, de trimmers C27 en C31,
de paddingcondensator C32 en de afstemcondensator C5. De koppeling van
de kring met de triode-anode van buis La vindt plaats door de capaciteit C24.
Terugkoppelspoel. S23 is de terugkoppelspoel en is met de triode-rooster
en tevens met de derde rooster van de hexode gekoppeld via C23 en met de
oscillatorkring door koppeling tussen Saa en S23.

II. Middengolfband.
Antennespoel S5.
ie bandfilterkring. Afstemcapaciteit C3, S7, trimmer C9, koppelspoel S9,
koppelcondensator Cu.
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Deze kring is inductief met de antennespoel gekoppeld door koppeling
tussen S5 en S7 en capacitief door C7.
2e bandfilterkring. Afstemcapaciteit C4, S16, trimmer C19, koppelspoel S10,
koppelcondensator Cu. Deze kring is inductief met de ie bandfilterkring
gekoppeld door koppeling tussen S9 en S10 en capacitief door de gemeen
schappelijke condensator Cu. De koppeling met de stuurrooster van buis Li
vindt plaats via C13.
Anodeketen van buis Li. Deze buis is via de capaciteiten C6o en C20 aan
de stuurrooster van buis La gekoppeld. De anodeketen van deze buis bestaat
uit R4, C62 en C59.
Oscillatorkring van buis L2. Deze bestaat uit Sao, C26, C29, C30, C5.
De koppeling van deze keten met de triode-anode van buis La vindt plaats
via C24.
Terugkoppelspoel. S21 is de terugkoppelspoel en is met de trioderooster
en tevens met de derde rooster van de hexode gekoppeld via C23 en met de
oscillatorketen door koppeling tussen Sao en S21.

III. Kortegolfband.
Antennespoel Sn.
Stuurroosterkring van buis Li. Deze wordt gevormd door S12, C12 en C3.
De koppeling van deze kring met de stuurrooster van buis Li vindt plaats
via Ci3 en met de antennespoel door koppeling tussen Su
~
en S12.
A.nodeketen van buis Li. ~
Deze wordt gevormd door S14 en C18.
Stuurroosterkring van buis L2. S15, C4. Deze kring is met de anodeketen
van buis Li gekoppeld door inductieve koppeling tussen S14 en S15 en met
de stuurrooster van buis La via C20.
Oscillatorkring van buis L2. S18,
~ C25, C28,
" C5. Koppeling van deze kring
T
’ plaats
'5 via C24.
met de triode-anode van buis L2
vindt
Terugkoppelspoel. S19. Koppeling van deze spoel met de oscillatorkring
en met de trioderooster en de derde rooster
door koppeling tussen S18 en S19
0
van de hexode via C23.
B. Het m.f .=gedeelte.
ie m.f .-transformator. De eerste middelfrequenttransformator is omschakelbaar gemaakt, waardoor de doorgelaten bandbreedte kan worden geregeld. In
stand smal bestaat de eerste m.f.-kring uit C33 en S24 en de tweede kring
uit C34 en S26. In stand breed bestaat de ie m.f.-kring eveneens uit C33 en
S24, doch de tweede kring uit C34, S25 en S26. Ten gevolge van de sterkere
koppeling zal de doorgelaten band breder zijn, hetgeen de kwaliteit ten goede
komt. Op deze wijze wordt variabele bandbreedte verkregen.
De middelfrequentversterkerbuis is buis L2.
2e m.f.-transformator. De tweede m.f.-transformator bestaat uit C38, S27
en S28, C39, S29 en S30.

C. Het detectorgedeelte.
De detectorketen wordt gevormd door: ie diode-anode van buis L5, S30,
R16, R17, R19, Riga en S38 en kathode van buis L5 (C42).

D. De l.f.=versterker.
De door de detectie ontstane l.f. spanning over de volumeregelaar R19 en
Riga, wordt via C44 toegevoerd aan de stuurrooster van buis L4, waarna de
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door deze buis nogmaals versterkte spanning via L5 en de luidsprekertransformator S31, S32, S33 en S34 aan de luidspreker S36 komt. R29 dient ter
voorkoming van parasitair genereren en C 47 ter onderdrukking van eventuele
hoge fluittonen en geruis.

E.

De automatische geluidssterkteregeling.

De werking van de in deze schakeling toegepaste automatische sterkteregeling
is als volgt te. verklaren.
De m.f. spanning aan de anode van buis L3 wordt via C41 toegevoerd aan
de tweede diode-anode van buis L5. Ten gevolge van de gelijkrichting ontstaat
over R31 en R43 een gelijkspanning, welke via R42, S26 en S25 aan de stuurrooster van buis L3 wordt toegevoerd. Hierdoor wordt dus de negatieve voorspanning en dus tevens
de versterking van deze
buis geregeld.
Bij zwakke inputsigna
len ontstaat over R31 en
R43 slechts een kleine
negatieve spanning, welke
tevens staat over de weer
stand gevormd door R41
en de inwendige weer
R1
R2|
stand van de derde rooster
C,
met de kathode van buis
L3. Deze inwendige weer
stand is klein t.o.v. R41,
aangezien de derde roos
ter positief is, daar deze
met R40 is verbonden.7777
+ H.S
Hierdoor zal slechts een
Fig- 255.
klein deel van de negatieve
spanning, welke over R31
en R43 staat, over de genoemde inwendige weerstand werkzaam zijn, zodat de
positieve spanning van de derde rooster van buis L3 slechts weinig zal
veranderen.
Bij sterkere inputsignalen zullen de negatieve spanningen over R31 en R43
groter worden, waardoor de genoemde derde rooster niet meer positief zal
blijven, doch negatief zal worden. Indien dit laatste plaats vindt is de inwendige
weerstand van de derde rooster naar de kathode niet klein meer t.o.v. R41,
waardoor de negatieve spanning over R31 en R43 grotendeels op de derde
rooster van buis L3 werkt en dus tevens komt te heersen over R2 en R5 aan
de stuurroosters van de buizen Li en L2.
Bij ontvangst in de kortegolfband wordt buis L2 echter niet geregeld,
doordat de stuurrooster van deze buis dan via R5 met het chassis is verbonden.
Zoals uit het voorgaande blijkt, worden dus de buizen Li en L2 vertraagd
geregeld, terwijl buis L3 niet vertraagd geregeld wordt.

De l.f.-versterker en afstembuis EFMi.
In het in uitslaand blad II weergegeven schema van de superheterodyneontvanger 855X wordt de EFMi in toepassing gebracht. Deze buis is een l.f.pent.hode met een veranderlijke steilheid, waarin tevens een indicator is
ingebouwd. Het principe van deze buis is in fig. 255 gegeven.
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Zoals uit deze figuur blijkt, zijn de beide afbuigstaven met de schermrooster.
van het penthodegedeelte verbonden. De schermrooster wordt over een weer
stand gevoed. Indien de regelspanning van de automatische sterkteregeling
aan de stuurrooster van de indicator wordt toegevoerd, zal, naarmate de regelspanmng toeneemt, de schermroosterstroom dalen, en de spanning aan de
schermrooster alsmede aan de afbuigstaven stijgen.
Zoals uit de figuur blijkt, is de anode van de indicator rechtstreeks met de
spanningsbron verbonden, zodat door de stijging van de schermroosterspanning
het potentiaalverschil tussen de anode en de afbuigstaven afneemt, waardoor
de schaduw smaller en de lichtvlek dus groter wordt. Daar de schermrooster
spanning door een condensator is overbrugd, kunnen aan deze rooster tegelijker
tijd l.f. wisselspanningen worden toegevoerd, zonder dat beïnvloeding van de
lichtvlek zal optreden.
Om de gewenste indicatie te verkrijgen, kan de stuurrooster van de penthode,
volgens de vroeger beschreven methoden, aan de diodedetector worden ge
schakeld, of wel aan de automatische geluidssterkteregeling gekoppeld worden.
Hierdoor ontstaat bij een sterk h.f. signaal een grote negatieve voorspanning,
waardoor de versterking vermindert. Zoals dus blijkt, reageert op deze wijze
de l.f.-versterker op de automatische sterkteregeling. Zodoende heeft dan ook
de combinatie van een afstembuis met een l.f.-versterkerbuis geleid tot een
l.f.-versterkerbuis met een veranderlijke steilheid.
De werking van de afstemindicatie in het schema volgens uitslaand blad II
is nu als volgt. Indien op een inkomend signaal wordt afgestemd, ontstaat na
detectie van het m.f. signaal, vanaf de eerste diode-anode van buis L5 een gelijk
stroom door S30, R16, R15 en R45. Het spanningsverschil, dat hierdoor over
R45 optreedt, wordt via RiSenRao aan de stuurrooster van buis L4 toegevoerd.
De voorspanning van deze rooster wordt dus groter, ten gevolge waarvan de
schermroosterstroom kleiner wordt. De spanningsval over R24 zal eveneens
kleiner worden, ten gevolge waarvan het potentiaalverschil tussen anode en
afbuigstaven kleiner zal worden, zodat de oplichting van het scherm groter wordt

De tegenkoppeling.
Zoals uit uitslaand blad II blijkt, wordt een deel van de l.f. spanning aan de
secundaire wikkelingen van de luidsprekertransformator teruggevoerd naar de
onderzijde van de volumeregelaar en via het filter R34, C48, R44 en R32 en de
condensator C43, tevens naar de aftakking van de volumeregelaar. Hierdoor wordt
tegenkoppeling verkregen, waardoor de kwaliteit van de l.f.-versterker verbeterd
wordt. Bij de ontvangst in de kortegolfband wordt deze tegenkoppeling uit
geschakeld. Bovendien wordt tegenkoppeling verkregen, doordat de anode van
de eindbuis via C46 verbonden is met de potentiometer R23, welke in de
kathodeleiding van buis I 4 is opgenomen. Deze tegenkoppeling, welke speciaal
voor hoge tonen geldt, kan geregeld worden met behulp van R23, zodat R23
dienst doet als toonregelaar.
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ALPHABETISCH REGISTER.
Blz.

A

aanpassing eindpentode
,,
eindtriode
,,
triode
in balans
aardatmosfeer
A-balansschakeling
abscis
absolute nulpunt
temperatuur
waarde
absorptie
acht-electrodenbuis
acht eruit regeling
aequivalente ruisweerstand
aether
afbuigplaten
afhankelijk veranderlijke
afname emissie
afstandswerking
afstembuis EFM 1
„
EM 4

175
155
115, 149
161
4
158
69
79
76, 189
11

6
178
283
192

275
68
187

308
279
dubbele agevoeligheid 279
afstemindicator
275
,, kruis
275
238
afstemming, eenknops—
,,
, stille —
241
248, 275
,,
, zichtbare —
//
/ oog
275
238
,,
, scherpte
//

met
Ï11CI

aftrekking complexe getallen
afvlakfilter
100
afvlakking
100
algemene uitdr. prim. stroom
41/ 55
48
,,
,,
sec. stroom
83
amplitudemodulatie
analytische uitdr.karakteristiek
117
78
anode
,, dissipatie
150
,, keten
79
„ spanningsoverbelasting
292
80
,, stroom-anodespanningskar.
116
,, stroomdetectie
,, wisselspanning, maximum
115
,, wisselstroom, maximum —
115
antenne, buiten—
251
,,
capaciteit
214
„
koppeling
214
218
,,
,,
aan par. kring
„
,,
„ seriekring
214
246
„
kring
28
aperiodische kringen
12
argument
atoom
75
autodyne ontvangst
257
automatische geluidsterkteregeling
239
310

Blz.
automatische geluidsterkteregeling
vertraagd — 240
,,
negatieve roosterspanning_ 132
283, 308
,,
sterkteregeling
,,
stille afstemming
241

B
158
Balansschakeling klasse A
161
„
B
44/ 238
bandbreedte
271
,,
, variabele —
bandfilter
35
, algemene grondvergelijking —
5i
,,
, middenfrequent — 259/ 272
107
Barkhausen, formule van —
belastingdiode
97
88,
,,
grafiek
112
,,
, Ohm —
113
,,
, reactieve —
44, 46, 58
belast ingsweerstand
, gunstigste —
149
bestaanbare waarde
9
berekening gevoeligheid
243
286
,,
regelkromme
78
bestraling, licht—
76, 189
Boltzmann, constante van
breking
4
brekingshoek
5
,,
index
5
203
brom, modulatie—
187
,, verschijnselen
C
capaciteit antenne aarde
214
260
,,
, trimmer—
225
,,
, werkzame —
capaciteitsverandering, procentuele — 225
58
capacitieve koppeling
62
,,
,,
/ indirect —
139
coëfficiënt, spreidings
spreidii —
36
van wederzijdse inductie
complexe getallen
260
condensator, padding—
76, 189
constante van Boltzmann
270
conversiesteilheid
271
,,
versterking
68
coördinatenstelsel
D
daggolven
7
decrement, logarithmisch —
29
11
deling complexe getallen
demping door antenne
233
dempingsreductie
254
28
,,
verhouding
172
derde harmonische

=J
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Blz.
detectie
,,
, anode—
,, diode—
,,
, rooster—
,,
vervorming
detector
diëlectrische constante
differentiaalquotiënt
diode als h.f.-detector
,, ,, l.f.-detector
directe capacitieve koppeling
,,
golven
,,
inductieve koppeling
,,
koppeling
,,
verhitting
dissipatie
,,
kromme
distorsie
,,
factor
draagtrilling
drempelspanning
drie-diodenschakeling
drie-electrodenbuis
dubbelphasige gelijkrichter
dynamische karakteristiek
,,
steilheid
E
eenheid, imaginaire —
,,
reële —
eenknopsafstemming
eerste harmonische
eigenfrequentie
eindbuis
,,
, pentode als —
,,
, triode als —
eindpentode, aanpassing —
eindtriode, aanpassing —
effectieve ruisspanning
E-laag
electrische trillingen
electromagnetisch veld
electromagnetische golven
,, straling
electronenbuizen
,,
emissie
,,
, primaire —
,,
, secundaire —
emissie, afname—
„ , electronen—
,, , foto-electrische —
,, , rooster—
,, , secundaire —
„ , thermische —
energie-aanpassing
„ -afgifte
,, , kinetische
enkelphasige gelijkrichter
F
fading
,, compensatie
,, , interferentie—
filter, RC—
,, f afvlak—
F,-laag

237
116
84
121
92
83/ 243
5
72
83
98
58
6
54
35
82
150
150

147/ 173
94/ 146
83
24
301
103
102
108

10
10
238
118
27/ 255
243
173
T45
175
J55
189
6

25
3

75
75
77
77
187
75
78
188
77, 168
75
116
236
76
102

6
283
6
84
100
6

Blz.
F«-laag
6
fluittonen
273
fluorescerende laag
275
formule van Barkhausen
107
,, ,, Langmuir
82
,,
,, Richardson
80 •
foto-electrische emissie
78
frequentie,. eigen
v —
27, 255
gebied, totale versterkte — 144
,,
karakteristiek
144
18, 89
,,
, phaseresonantie—
,,
, midden—
273
,,
, spiegel—
273
, spreidingsresonantie—
141
functie
68

G
gedempte trilling
27
gedwongen ,,
25
geïnduceerde spanning secundair
37
gekoppelde kringen
30
66
gekoppeld systeem
gelijkrichter, dubbelphasig
102
,,
, enkelphasig
102
83
,,
, hoogfrequent—
,,
, laagfrequent—
102
86
gelijkrichtkarakteristiek
geluidsterkteregeling
c95/ 236
gemengd gekoppeld systeem
66
gemiddelde tonen, versterking —
139
32, 83
gemoduleerde trilling
genereren
255
gesloten trillingskring
3
gevoeligheid
235
278
,,
afstembuis
gloeidraadketen
79
gloeistroom
79
golflengte
14/ 27
golfbeweging, electromagnetische —
1
golven, dag—
7
6
,, , directe —
6
,, , indirecte —
,, , nacht—
7
,, , overgangs—
7
in
graphiek, belasting—
graphisch bepaling distorsie
147/ 173
10
,,
voorstelling getallen
68
,,
,,
'functie
gunstigste belastingsweerstand
149
H
hageleffect
118, 180,
harmonische
„
, derde,,
trillingen
,,
, tweede145/
heterodyne ontvangst
Heaviside-laag
177,
hexode als mengbuis
,, , regel—
,, , selectode—
128,
hoge tonen, versterking —
hoogfrequentbuis, inw. weerstand
,,
gelijkrichter
,,
ontkoppeling

9i
272
173
94
172
257
4
265
177
177
145
198
83
250

311

Blz.
hoogfrequentpentode
,,
versterking

I
Ia -Va -karakteristiekdiode
la-Va,,
tetrode
Ja-Va,,
triode
Ja—Vg —
,,
triode
ideale resonantiekromme
imaginaire waarde
impedantie
,,
, resonantie—
indicator
indirecte antennekoppeling
217,
,,
capacitieve koppeling
,,
golven
,,
inductieve koppeling
,,
koppeling
,,
stralen
,,
verhitting
inductieve koppeling
, directe —
,1 indirecte —
t>
>>
interferentie-fading
invalshoek
inwendige weerstand
h.f.-buis
triode
ionisatie
isolatiefouten
K
karakteristiek, dynamische —
frequentie—
geli jkrich t—
Ia- Va-diode—
Ja-Va-triode—
Ia -Vg-triode—
kathode
,, , virtuele
keerrooster—
Kelvin
Kenelly-Heaviside-laag
kinetische energie
klasse A-versterking

171
195
80
105
10
104

33
9
14
18
275
220
62
6
36
35
6
82

36
54
36
6
5
270
198
107
6
188

107
144
86
80
105
104
78
266
169
76, 189
4
76
126
„ B
126, 161
C
126
klirrfactor
94
koppelcoëfficiëpt
35
koppeling, antenne—
214
218
„
antenne par. kring
„
antenne seriekring
214
„
door wederzijdse inductie 22
136
,,
, smoorspoel—
248
„
, stroom—
„
, transformator— .
137
,,
, weerstands—
126
koppelreactantie
35
126
,,
weerstand
28
kringen, aperiodische —
„
gesloten —
3
„
open —
3
41, 50
kritische koppeling
261
kromme, padding—
30, 43, 48
,,
resonantie—

312

Blz.
kruismodulatie
„
factor
kunstantenne
kwadratische detectie
,,
vervorming
kwaliteitsfactor

204, 212, 298
204
235
95
145
32, 116

L
laagfrequentpentode
„
versterking
laag, Heaviside—
lage tonen, versterking —
130,
Langmuir, formule van
90, 121,
lekweerstand
lichtbestraling
limiet
lineaire detectie
logarithmisch decrement
M
magnetisatie, voor—
maximum-anodewisselspanmng
„
-anodewisselstroom
,,
-vermogen
meerroosterbuizen
meelopende schermroosterspanning
209,
177,
mengbuis, hexode als —
,, pentode als —
„
triodeheptode als —
mengschakelingen
microfooneffect
middenfrequentbandfilter
259,
,, transformator
264,
,,
trilling
modulatie-amplitude
,,
gebrom
,,
diepte
,,
graad
„
, kruis—
,,
verdieping
,,
vervorming
204,
kromme

modulus
moleculen
multiplicatieve ïnenging

171
126
4
140
82
127
78
72
120
29
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159
115
115
116
165

299
265
265
269
262
188
272
264
273
86
203
89
89
204
202
292
293
75
268

N

nachtgolven
negatieve draairichting
,,
roosterspanning, automa
tische —
,,
terugkoppeling
niet-lineaire versterking
nulpunt, absolute —
O
octode
,,
als mengbuis
ohm belasting
onafhankelijk veranderlijke
onbestaanbare waarde
onderkritische koppeling
oneindige grote grootheden
,,
kleine grootheden
ongedempte trilling

7
132
179
145
77
178
269
113
68
9
4i
7i
7i
26

4

1

Bk.
ontkoppeling h.f.
ontlaadtijd
ontvangers
. cascade
,,
. superhetevodyne —
open trillingxkring
oppervlaktespanning
opslingerfactor
opslingering
optellen complexe getallen
ordinaat
oscilleren
overgangsgolven
overkritischc koppeling

250

86
2?5
347
257

75
32

69
255
7
4i

P
paddingcondensator
260
,,
kromme
261
pentode
169
,,
, aanpassing—
175
,,
als eindbuis
173
,,
,, mengbuis
263
permeabiliteit
5
phaseresonantiefrequentie
18, 39, 56
phase verschuiving
19
Philips-cascade-ontvanger
235
plaatkring
97
plaatspanningapparaat
98
plaatstroomdetectie
118
,,
plaatspanningkar.
105
,,
roosterspanningkar.
104
positieve draairichting
,,
imaginaire eenheid
10
,,
reële eenheid
10
80
potent iometer
practische constante mengbuis
270
primaire stroom alg. uitdr.
<41, 55, 60
,,
,,
bij wr
44
>>

>>

>>

Wo

procentuele capaciteitsverandering
,,
verstemming

Q
Q-factor
quotiënt, differentiaal—

45
225
225

32
72

R
RC-filter
RC-tijd

reactieve belasting
reële waarde
reflectie
regelbuizen
,, hexode
,, kromme
relatieve verstemming
remrooster
resonantiebreedte
,,
frequentie
„
„
, spreidings—
,,
-impedantie
,,
kromme
„
primair
,,
secundair
Richardson, formule van — .

84
85
112
9
4
178
177
285
30
169
34
18
141
18
3i
43
48
80

rimpdspanning
rooster
,, condensator
,, emissie
,, , keer—
,,
met variabele spoed
,, ruimte
,, , scherm—
,, stroom
,,
„
detectie
,,
,,
karakteristiek
,, , stuur—
ruimtelading
ruimteladingstetrode
ruisen
,,
van meerroosterbuizen
ruisspanning, effectieve —
ruis, stroomverdelings—
ruisweerstand
„
, aequivalente —
ruststroom

278
105
166
2$2

1*66
79
165
iSS, 303
293
189
193
192
192
105

S

schermroosterspanning
,,
, mee
lopende- 209,
schermroostertetrode
secundaire emissie
77,
,,
geïnduceerde spanning
,,
stroom
,,
„
alg. uitdr.
,,
,,
bij <or
tüo

ff

ff

ff

,,

,,

bij kritische kop
peling

selectiviteit
32,
selectiviteitscijfer
248,
selectiviteit, variabele —
selectodehexode
smoorspoel
„
koppeling
snelheid, voortplantingsspanning, oppervlakte—
,,
over sec. afstemcapaciteit
,,
over sec. afstemcapaciteit
bij Cür
,,
over sec. afstemcapaciteit
bij co o
„
over sec. afstemcapaciteit
bij kritische koppeling
spanningsaanpassing
„
deler
,,
tegenkoppeling
spiegelfrequentie
spreidingscoëfficiënt
„
resonantiefrequentie
statische steilheid
steilheid
„
conversie
ster-driehoekschakeling
sterkteregeling
,,
, automatische —
stille afstemming
storingsverschijnselen h.f.-buis
stralen, directe —

167

299
165
168
37
38
48
48
49
50
235
33
272
172
100
131

3
75
5i
51

52
53
115
80
181
273
139
141
107
101
270
62
308
283
241
199

6

313

stralen, indirecte —
,, , ultraviolette —
straling, electromagnetische —
,, , licht—
stralingsweerstand
stroomaanpassing
,, koppeling
,, verdelingsruis
103, 11 o,
stuurspanning
superheterodyne ontvanger
symbolische rekenwijze

Blz.
6
6
1
78
3
ii5
248
193
166
254
9

T
tegenkoppeling
,,
schakeling
,,
, spannings—
,,
, stroom—
terugkoppeling, negatieve—
tetrode, ruimtelading—
,, , schermrooster—
thermisch ruisen
thermische emissie
toelaatbare modulatiegraad
,,
verstemming
totale impedantie
,,
versterkte freq.gebied
transformatie, ster-driehoek—
transformator, middenfreq.—
,,
, uitgangs—
,,
, verhouding —

-

179, 309
184
181
181
179
165
165
188
75
92, 96
224
37
142
62
264
149
138,
161, 150
83
trilling, draag—
,, , electrische —
25
,, , gedempte —
27
,, , gedwongen —
25
32, 83
,, , gemoduleerde —
264
,, , middenfrequent—
. „ , vrije —
25
trillingsketen gesloten
3
,,
open
3
260
trimmercapaciteit
103
triode
149
,, -aanpassing
,, als eindbuis
145
116
,, als gelijkrichter
269
,,
heptode als mengbuis
158
,,
in balans
78
twee-electrodenbuis
118, 146, 172
tweede harmonische

U
uitgangstransformator
uitgestelde sterkteregeling
uitgestraalde energie
uitsturingsgrenzen
ultraviolette stralen
V
vacuum
variabele bandbreedte
,,
selectiviteit
,,
spoed
vectorvoorstelling
veranderlijke
verdieping, modulatie—

149
240
3
292
6

78, 187
271
248, 271
178
14
68
202

Blz
verhitting, directe —
82
,,
, indirecte —
82
verhouding /lr —Ilo
47
,,
transformator
138
verliesfactor
30
vermenigvuldiging compl. getallen
verstemming
30, 34
,,
, procentuele —
225
,,
, relatieve —
30
„
, toelaatbare —
227
verstemmende invloed antenne
227
versterking
237
„
conversie
291
,,
gemiddelde tpnen
139
130, 140
,,
lage tonen
„
l.f.
126
128, 140
,,
hoge tonen
„
h.f.
195
,,

klasse A

126, 161
126, 161
126
versterkingscijfer
128
,,
IdLIUL
,,
factor
106
vertraagde autom. sterkteregeling
240
vervorming
9i
,,
door h.f. buis
199
,,
, modulatie—
204
vervorm ingsfactor
94
,,
vrije detectie
9i
verzadigingsspanning
82
82
„
stroom
,,
toestand
106
165
vier-electrodenbuis
virtuele kathode
266
visual turyng
248
volumeregeling
95, 236
,,
, automatische —
239
voormagnetisatie
159
vooi\
’
•rtplantingssnelheid
3
283
vooruitregeling
vraagstukken
22, 29, 53, 58, 62, 65,
123, 134, 137, 144, 158,
163, 194, 210, 251,
25b 279
vrije electronen
75
,, trilling
25
,,
,,
gedempt
27
26
,,
,,
ongedempt
169
vijf-electrodenbuis

„

<0

,,

B
C

W
waarde, absolute —
wederzijdse inductie
weerstand, belastings—
,,
, inwendige —
weerstandsdriehoek
koppeling
werkzame capaciteit
zelfinductie
Z
zelfinductie, werkzame —
zes-electrodenbuis
zichtbare afstemming
zonnevlekken
zijbanden

•I

36
44
107
152
126
225
225

225
i77
248, 275
7
33

*
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Tussen zender en ontvanger
Een populaire verhandeling over het gedrag
van de radiogolven, door P. Oomen.
Prijs f 3,95;

gebonden f4,95

ladioidegrafie en -telefonie
Leerboek, behandelende de grondbeginselen
van de radiotechniek, in het bijzonder voor
hen, die zich wensen te bekwamen tot scheepsradiotelegrafist.
door F. P. Roest.

je druk. Prijs gebonden f9,50

®l

Zo ... werkt de radio
door E. Aisberg

Het HOE en WAAROM van de radio in
woord en beeld.

Met schema’s en gegevens voor het zelfbouwen van goedkope eenvoudige en meer inge
wikkelde ontvangtoestellen.
4e druk. Prijs f2,25
Bewerkt naar het Frans, met kantlijntekenin
gen van H. GUILAC

(5e druk verschijnt Juni 1947)
N.V. UITGEVERS-MIJ. R. E. KLUWER — DEVENTER
Postbus 23 — Telefoon 2442 — Postgiro 2472
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

r
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Tijdschrift voor Radiotechniek
Onder deze titel verschijnt maandelijks een radiotechnisch vakblad, dat onder de redactie staat van de bekende
radiodocenten Rens en Rens te Hilversum.
Voordat de heren C. Rens en H. Rens de taak als redac
teuren op hun schouders hebben genomen, hebben zij
zich naar alle zijden georiënteerd. Met vele vooraan
staande personen op het gebied der radiotechniek heb
ben de redacteuren gesproken over de mogelijkheden
van een radiotechnisch vakblad.
In de vakkringen was men zonder uitzondering van me
ning, dat er in Nederland aan een dergelijk blad zeer
grote behoefte bestaat.
Het tijdschrift beweegt zich op het gebied der radio
techniek in de meest uitgebreide zin. Het blad dient,
om de nog studerende technicus behulpzaam te zijn en
zal tevens, zowel voor hem als voor de afgestudeerde
technicus, een bron van inlichtingen vormen, zodat de
vorderingen der techniek goed gevolgd kunnen worden.
Men moet het blad in het algemeen beschouwen als
radiotechnisch vakblad, waarvan de bovenste ontwikkelingsgrens is gelegen op het niveau van de middelbare
technicus.

Wat betreft de medewerkers, daarvan noemen we slechts
enkele: Ir. Th. J. Weijers (Philips); Ir. S. Kaplan, Zen
ders (N.S.F.); Ir. J. Lameris, Luchtvaart-radio (K.L.M.)
Ing. E. van Eldik, Omroep (N.R.O.); Drs. A. P. du
Pree, Wiskunde; Dr. P. Feenstra Kuiper, Natuurkunde
en Mechanica; Ing. H. van Santen, Radiotechniek; Ir.
H.F.Hylkema, Scheepsradio-installaties (Radio-Holland);
Ir. L. Littmann, Zwitserland, Transformatoren; Drs. P.
M. Endt, Hoofdass. voor de Natuurkunde aan de Rijks
universiteit te Utrecht; Drs. A. Hauer (K.N.M.I.).
Het abonnementsgeld bedraagt f 11 per jaar of f 6 per
half jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.
Vraagt proefnummers!

N.V. Uitgevers-Maatschappij
E. KLUWER,
Postbus 23
Telefoon 2442
—
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

DEVENTER
Postgiro 2472
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S poelen.
I
40.
2
290.
< I
3
< 1
4
26
5
10.0.
6
4,5
7
8
50.
I
9
I
l O.
Il
2,5
I
12
14
113
I
IS
16
4,5
17
42
I
18
I,S
19
6,6
20.
2,6
21
18
22
23
513
28
24
25
7
I
26
3,4
27
28
414
29
3,8
30.
~I
70.0.
I
32
I
33
I
34
38
36
3
< I
37

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
n
n
n
n
n
n

W eerstanden
I 20.0.
R I
0.,82
R 2
R 3
680.
680.0.
R 4
0.,82
R 5
R 6
470.
R 7
390.0.0.
470.0.0.
R 8
470.0.0.
220.
R 9
RIO,
2 X 680.0.0.
RIl
270.0.0.
R 12
330.
R 13
82 0.0.0.
82 0.0.0.
R 14
R IS
0.133
R 16
0.,27
R 17
0.,27
0.,82
R 18
0.,65
R 19
0.,2
R 19a
I
R 20.
22 0.0.0.
R 21
1 0.0.0.
R 22
50. 0.0.0.
R 23
0.133
R 24
0.,1 8
R 25
R 26
390.0.0.
0.,12
R 27
R 28
0.,47
1 0.0.0.
R 29
0.,82
R 31
R 32
4 70.0.
150.0.
R 34
10.0.
R 36
R 38
470.0.0.
680.0.
R 39
R 40.
2 X 4,7
1,2
R 41
1,8
R 42
0.,22
R 43
680.
R 44
0.133
R 45
150.0.
R 58

Condensatoren
C I
50.
C 2
50.
C 3
1I'-490.
C 4
II-490.
C 5
Il-490.
C 6
39
C 7
10.
C 8
10.
C 9
20.
12 0.0.0.
CIO
C II
39 0.0.0.
20.
C 12
10.0.
C 13
C 14
470.0.0.
47 0.0.0.
C IS
C 18
, 3,9
20.
C 19
180.
C 20. C 21
47 0.0.0.
C 22
470.0.0.
C 23
47
C 24
470.
20.
C 25
C 26
20.
20.
C 27
C 28
420.0.
20.0.
C 29
C 30.
330.
C 31
33
20.0.
C 32
C 33
94
C 34
97
470.0.0.
C 35
680.0.0.
C 37
10.3
C 38
Il3
C 39
C 40.
· 470.0.0.
18
C 41
C 42
39
56 0.0.0.
C 43
330.0.0.
C 44
0.,18
C 45
ISO,
C 46
2 20.0.
C 47
680.0.0.
C 48
0.,22
C SI
220.0.
C 52
560.0.0.
C 54
0.,18
C 57
0.,18
C 58
160.0.
C 59
180.
C 60.
C 61
180.
C 62
33 0.0.0.
68000.
C 63
0.,1 5
C 64
27 0.0.0.
C 65
C 66
390.
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Mn
n
n
Mn
n
n p ari
n "
n
n
n p ar
n
n
n
n
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
n
n
n
Mn
Mn
n
Mn
Mn
n
Mn
n
n
n
n
n
serie
Mn
Mn
Mn
n
Mn
n

~

S tromen en spannzngen.
EF8
ECH 3
ECH 3
EF9
E FM I
EFM ,x
EBL I

I
(hexo.de)
(trio.de)
(pentho.de)
(indicator)

Va
(V)
170.
210
70.
2~ 0.

10.0.
I SO,
235

Vs
(V)
21 0.
lI S
0.,6
90.
22
21 0.

Vk
L V)
4
213
2
1,2

Ja
L mA)
6
513
5, 5
4,8
0., 52
0.134
23

I
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