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VOORBERICHT BIJ DE TWEEDE DRUK.
De tweede druk wijkt in verschillende opzichten van de eerste af.
Nog meer dan vroeger is er naar gestreefd om de verschillende onderwerpen
van de trillingsleer in het eerste hoofdstuk samen te brengen. Hiermede
wordt voorkomen, dat bij het behandelen van de radiotechniek het betoog
nodeloos onderbroken moet worden.
Bij het bespreken van de zend- en ontvangtechniek is de volgorde iets
gewijzigd. Nu de vonkzender nog slechts als nood- of reservezender op schepen
wordt gebruikt, kon dit verouderde apparaat niet meer als uitgangspunt
worden genomen, hoewel deze wijze van behandelen, uit een didactisch oog
punt beschouwd, wel iets aantrekkelijks heeft.
De stof is uitgebreid met verscheidene onderwerpen, die thans voor den
telegrafist van meer belang zijn geworden en die op het examen dan ook
geregeld worden gevraagd. Zo is er o.a. rekening gehouden met het sterk
toegenomen korte-golfverkeer, terwijl ook een bespreking van de superheterodyne-ontvanger niet meer achterwege mocht blijven.
Helaas was door de papierschaarste slechts het gebruik van een beperkt
aantal pagina's toegestaan. Daarom moesten, ondanks het toepassen van
compresse druk, enkele onderwerpen beknopter worden behandeld, dan aanvan
kelijk was opgezet, terwijl enkele minder belangrijke gedeelten achterwege
moesten blijven.
Evenals bij de eerste druk zijn de beginselen van de electriciteitsleer en de
wisselstroomtechniek niet besproken. Men vindt deze onderwerpen behandeld
in: P. Haverkamp, Electriciteitsleer I en II, in welk werk met een goede
aansluiting op de hier behandelde stof is rekening gehouden.
Dank ben ik verschuldigd aan den heer A. J. W. van Anrooy, voorzitter
van de Examencommissie voor de radiotelegrafie, die mij zijn aantekeningen
bij de eerste druk ter hand stelde en die steeds bereid werd gevonden om
verschillende onderwerpen met mij te bespreken; en aan de heren P. Haver
kamp, directeur van de Zeevaartschool in het Zeemanshuis te Amsterdam,
dr. H. C. Huizing, leraar aan de Zeevaartschool en M.T.S. te Groningen en
G. J. Sonnenberg, vroeger leraar aan de Zeevaartschool te Den Helder, die
mij, als gebruikers van het boek, hun opmerkingen en desiderata deden toekomen.
Ik betuig deze heren mijn welgemeende dank voor hun medewerking.
Met hun aanwijzingen is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden mogelijk
was, rekening gehouden en de bruikbaarheid van het boek is daar zeker door
verhoogd.
Den Haag, Mei 1943.

F. P. ROEST.

NOTATIE.
In overeenstemming met de notatie, die door de ,,International Electrotechnical Commission” in haar publicatie no. 27 wordt aanbevolen, worden
momentele waarden van wisselstroomgrootheden met kleine letter aangeduid
en maximale waarden met hoofdletter voorzien van de index m.
Een gelijkstroomgrootheid en de effectieve waarde van een wisselstroomgrootheid worden beide met hoofdletter aangeduid. De notatie maakt hierin
geen verschil. In gevallen, waarin hierdoor verwarring zou kunnen ontstaan,
is de index van de gelijkstroomgrootheid onderstreept. In die gevallen wordt
dus geschreven:
/a voor de effectieve waarde van de anodewisselstroom en
7a voor de anodegelijkstroom.
Verder worden de volgende afkortingen gebruikt:
A voor ampère.
F voor farad.
mA
(jlF ,, microfarad.
milliampère.
V t j volt.
(j.[j.F ,, micro-microfarad.
Q
p/sec ,, perioden per seconde,
ohm.
joule,
kp/sec ,, kiloperioden per seconde.
j
W
watt.
Mp/sec ,, megaperioden per seconde.
f ,, frequentie.
y>
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EERSTE HOOFDSTUK.

TRILLINGSLEER.
A.
§ i.

INLEIDENDE BEGRIPPEN.

VRIJE EN GEDWONGEN TRILLINGEN.

Als men een veer, die in een bankschroef is ingeklemd, een uitwijking geeft
en daarna loslaat, blijft hij enige tijd heen en weer bewegen alvorens tot rust
te komen. Zo zijn er talrijke voorbeelden, waarbij een voorwerp, nadat het in
beweging is gebracht, schommelende bewegingen om een middenstand uit
voert. Men noemt deze verschijnselen mechanische trillingen.
De tijd, waarin een volledige schommeling om de middenstand volbracht
wordt, heet de periode, het aantal perioden per seconde de frequentie en de
grootste uitwijking uit de middenstand de amplitude van de trilling. De ampli
tude neemt, nadat de trilling is begonnen, voortdurend af. Men noemt dit
demping. Door de demping komt een in trilling gebracht voorwerp spoedig
weer tot rusi. Wil men een li?haam langeren tijd in trilling houden, dan moet
een periodiek optredende kracht de trilling in stand houden.
In de trillingsleer onderscheidt men vrije en gedwongen trillingen.
Een vrije trilling noemt men de trillende beweging, die een lichaam maakt,
wanneer het geheel aan zichzelf is overgelaten; dus zonder dat een uitwendige
kracht de beweging in stand houdt. Bij een vrije trilling worden de aard der
trillende beweging en haar frequentie uitsluitend bepaald door de afmetingen
en eigenschappen van het trillende systeem.
Een gedwongen trilling noemt men de periodieke beweging, die een lichaam
maakt, ten gevolge van een periodiek van richting of grootte veranderende
kracht. De wijze, waarop een lichaam gedwongen trilt, wordt zowel door de
eigenschappen en afmetingen van het lichaam als door de kracht, die de
trilling veroorzaakt, bepaald. De frequentie van een gedwongen trilling wordt
echter uitsluitend bepaald door de kracht.
Een gedwongen trilling heeft dezelfde frequentie als de kracht, die de trilling
veroorzaakt.
Behalve de mechanische trillingen, zijn er nog vele andere trillingsverschijnselen. In de hierna te beschrijven electrische trillingsketens kan
wisselstroom lopen, zonder dat een in die keten opgenomen e.m.k. die stroom
in stand houdt. In analogie met de hierboven genoemde vrije mechanische
trilling, spreekt men dan van een vrije electrische trilling. In tegenstelling hier
mede noemt men een wisselstroom, die door een e.m.k. in stand gehouden
wordt, een gedwongen electrische trilling.
Ook het geluid is een triilingsverschijnsel. Het wordt veroorzaakt door
trillingen van de lucht. Voorts zijn het licht, de stralende warmte en de radio
golven electromagnetische trillingen (ook wel aethertrillingen genoemd).
Hoewel al deze trillingsverschijnselen in wezen zeer veschillend zijn, hebben
zij toch in de wijze, waarop wij ze beschouwen, veel overeenkomst. Het handelt
steeds om een periodiek veranderende grootheid, zodat wij bij alle trillingen
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de hierboven aangestipte begrippen, zoals periode, frequentie, amplitude,
weer ontmoeten. Het is daarom nuttig eerst de mechanische trilling wat nader
te beschouwen.
§ 2.

VOORBEELD VAN EEN VRIJE MECHANISCHE TRILLING.

Het meest bekende voorbeeld van een vrije mechanische trilling-is de slinger.
Wordt een lichaam aan een draad opgehangen en loodrecht onder het
ophangpunt O in rust gebracht (fig. i), dan blijft het onbeweeglijk hangen,
omdat het gewicht G evenwicht maakt met de spanning in de draad. In iedere
andere stand heef»- het gewicht G echter een ontbondene, die het lichaam naar
de oorspronkelijke stand terug drijft.
Brengt men het lichaam uit stand a naar b, dan wordt het tegen deze kracht
in gebracht, waarbij een hoeveelheid arbeid wordt verricht, die het lichaam
als arbeidsvermogen van plaats ontvangt. Wordt het in b
losgelaten, dan drijft de kracht A het naar de middenstand
terug, waardoor het versnelling krijgt en daalt. Hierbij
wordt het arbeidsvermogen van plaats geleidelijk omgezet
in arbeidsvermogen van beweging. De snelheid neemt toe,
zolang de kracht in de bewegingsrichting werkt, dus totdat
het lichaam in a is gekomen, welk punt met maximum
snelheid wordt gepasseerd.
Hierna is de kracht A echter van richting omgekeerd,
waardoor de beweging ver
Fig. i.
d
traagd wordt. De snelheid
neemt dus af, terwijl het
lichaam rijst. In een punt c,
evenver van het midden ver
o
wijderd als b, is de snelheid
weer nul geworden en is de
gehele hoeveelheid arbeids
Fig. 2.
vermogen van beweging weer
omgezet in arbeidsvermogen van plaats. Hierna herhaalt het proces zich in
tegengestelde zin.
In het systeem is een hoeveelheid energie opgehoopt, die voortdurend
wordt omgezet van arbeidsvermogen van plaats of potentiële energie in arbeids
vermogen van beweging of kinetische energie en omgekeerd en indien er
geen oorzaken zijn, waardoor energie uit het systeem wordt afgevoerd, duurt
de trilling oneindig lang voort.
Omdat echter steeds een hoeveelheid energie verbruikt wordt om wrijvingsweerstanden te overwinnen, neemt de amplitude van vrije trillingen steeds af,
zodat zonder toevoer van energie ongedempte vrije trillingen onbestaanbaar zijn.
In fig. 2 is de trilling grafisch voorgesteld. Op de X-as is de tijd en op de
Y-as de uitwijking t.o.v. de middenstand afgezet. Het tijdsverloop van O tot£i
is een periode en ab is de amplitude. Beweegt een lichaam zich zodanig, dat
deze grafische voorstelling een sinusoïde is, dan voert het lichaam een enkel
voudige of harmonische trilling uit. Meestal spreekt men dan van een sinus
vormige trilling.
Nu voert een lichaam een harmonische trilling uit, indien het zich langs
een rechte lijn beweegt en er een kracht op werkt, die steeds op een punt
van die lijn is gericht en waarvan de grootte recht evenredig is met de afstand
tot dat punt. Als een slinger met een kleine amplitude slingert en men ziet
van de demping af, dan wordt aan deze voorwaarden ten naaste bij voldaan.
Het gewicht voert dan met grote benadering een harmonische trilling uit.

3
GRONDFREQUENTIE EN
HARMONISCHEN.
§ 3-

i

l

I

De meeste trillingen
verlopen niet-sinusvormig. Nu kan, volgens
de stelling van Fourier, iedere trilling, die
periodiek verloopt, al
heeft deze overigens
een nog zo ingewikkeld
karakter, ontleed wor
den in een aantal si
nusvormige trillingen.
Men noemt deze ont
leding de harmoni
sche analyse (ontleden
in harmonische tril
lingen).
Een van deze tril
lingen heeft dezelfde
frequentie als de oor
spronkelijke trilling.
Men noemt deze de
grondfrequentie of eer
ste harmonische. De
overige hebben frequenties, die veelvou
den zijn van de grond
frequentie. Ze heten de
tweede, derde, vierde
naargeharmonische,
lang hun frequentie
het 2-, 3-, 4-voudige
is van de grondfre
quentie. Deze harmonischen hebben alle
verschillende amplituden en fasen t.o.v. de
grondtrilling. Het aan
tal combinaties is dan
ook zo enorm groot,
dat bij het samenstel
len de meest grillige
golflijnen kunnen ont
staan.
Ter nadere toelich
ting volgen hier enkele
voorbeelden.
In fig. 3 stelt de
dikgetrokken lijn I een
trilling voor, die niet
sinusvormig verloopt.
Deze kan worden ont-
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bonden in Ix, de eerste harmonische, en I2, de tweede harmonische. In dit
geval is de amplitude van I.> een vierde gedeelte van die van Ij. Men zegt dan,
dat de trilling 25 % tweede harmonische bevat.
In fig. 4 stelt I eveneens een trilling voor met 25 % tweede harmonische.
De fase van I.2 t.o.v. Ij verschilt hier echter 90° met die in fig. 3. Hierdoor
krijgt de kromme I een geheel ander verloop.
In fig. 5 is I de grafische voorstelling van een trilling, die 25 % derde
harmonische bevat. In fig. 6 eveneens, doch de fase van I3 t.o.v. Ij verschilt
hier 180° met die in fig. 5. Voor een andere faseverschuiving van I3 zou de
kromme I weer een geheel ander
verloop krijgen.
Uit deze paar eenvoudige voor
beelden van een trilling, die slechts
één harmonische bevat, blijkt reeds,
3
hoe enorm veel combinaties er
I
mogelijk zijn.

1

---- -t

3'X
Fig. 7.

In de meeste gevallen bestaat een trilling echter uit een groter aantal harmonischen, soms zelfs uit oneindig veel. Wanneer men van een gelijkstroom de
richting periodiek verandert, verkrijgt men een wisselstroom, waarvan de
grafische voorstelling rechthoekig verloopt (I in fig. 7). Een dergelijke stroom
bestaat uit oneindig veel oneven harmonischen. De amplitude van een harmo
nische is kleiner, naarmate het ranggetal van de harmonische hoger is. Daar
door wordt de trilling door enkele lagere harmonischen reeds vrij goed benaderd.
In fig. 7 zijn de ie, 3e, 5e en 7e harmonische getekend en samengesteld
tot de dik getrokken kromme. Hoewel deze kromme nog fluctuaties vertoont,
ziet men het rechthoekig verloop toch reeds duidelijk ontstaan. Merk op, dat
de amplitude van de eerste harmonische ruim een vierde deel groter is dan
de amplitude van de samengestelde trilling.

§ 4.

B. GELUID.
OPWEKKEN EN VOORTPLANTEN VAN GELUID.

De door het oor waargenomen indrukken, welke men geluid noemt, worden
veroorzaakt door trillingen van de lucht. Een geluidsbron bevat steeds een
trillend voorwerp, dat de lucht in trilling brengt. Een ingeklemde trillende
veer b.v. veroorzaakt, door het snelle heen en weer bewegen, aan zijn opper
vlakte voortdurend verdichtingen en verdunningen van de lucht, welke even-
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wichtsverstoringen zich met een snelheid van ongeveer 333 m/sec in de lucht
voortplanten. Stel, dat een ingeklemde veer 500 maal per seconde heen en
weer gaat, dus trilt in een frequentie 500, dan zal aan het oppervlak 500 maal
per seconde een verdichting en verdunning van de lucht ontstaan, die zich met
bovengenoemde snelheid van de veer verwijdert. Heeft de veer gedurende
een seconde getrild, dan bevinden zich aan het eind van deze seconde in de
ruimte rondom de veer, tot op een afstand van 333 m, 500 verdichtingen en
verdunningen. Aan het eind van de tweede seconde hebben de evenwichtsverstoringen zich tot op 666 m afstand uitgebreid, enz.
In één periode van de trillende veer wordt één verdichting en verdunning
van de lucht opgewekt en de ruimte ingezonden. De lengte van deze evenwichtsverstoring, gemeten in de richting van voortplanting, is dus gelijk aan
de afstand, die het geluid in één periode van de trilling aflegt. Deze afstand
heet de golflengte en wordt in de regel aangegeven door de letter X.
Als v de voortplantingssnelheid van het geluid is en T de periode van de
trillingsbron, dan is dus
(1)
X = vT....................................
en daar T — \ (ƒ is de frequentie) kan men ook schrijven:
/

‘-7

(2)

Het trommelvlies van het oor wordt door deze verdichtingen en ver
dunningen, dus door de spanningsvariaties van de lucht, 500 maal per seconde
iets naar binnen en daarna iets naar buiten bewogen, hetgeen de gewaar
wording veroorzaakt, die men geluid noemt.
Ook in andere stoffen dan lucht planten de geluidstrillingen zich voort.
In vloeistoffen en vaste stoffen is de voortplantingssnelheid aanmerkelijk
groter dan in gassen. In zeewater plant het geluid zich zeer goed voort en
wel met een snelheid van ongeveer 1450 m/sec. Een onder water geluide klok
is mijlen ver hoorbaar (onderwaterkloksignalen).
§ 5.

TOONHOOGTE, GELUIDSSTERKTE EN TIMBRE.

Men onderscheidt tonen en geruisen. Een geluidsbron verwekt een toon,
indien de trillende beweging periodiek is. Dit is bv. het geval bij de zo juist
genoemde trillende veer. Bij een geruis is de beweging zeer onregelmatig;
b.v. bij het ritselen van papier.
Aan een toon onderscheidt men de toonhoogte, de sterkte en de klank of
het timbre. De toonhoogte wordt bepaald door de frequentie. Men noemt een
toon hoger, naarmate de frequentie groter is. Een frequentie van 100 p/sec
wordt als een lage bromtoon waargenomen, 1000 p/sec daarentegen als een
fluittoon en 10 000 p/sec als een zeer hoge pieptoon.
Er is slechts een bepaald frequentiegebied, dat door het menselijk oor kan
worden waargenomen. Dit gebied loopt ongeveer van 30 tot 15 000 p/sec.
Het is niet scherp begrensd en niet voor iedereen even groot. Het hoorbare
gebied neemt nl. af met de leeftijd.
De toonhoogte in de muziek heeft men internationaal vastgelegd door te
bepalen, dat de ax (eenmaal gestreepte a) de frequentie 435 p/sec heeft.
Trillingen in het hoorbare frequentiegebied noemt men audio-frequent,
hetgeen betekent hoorbaar-frequent. Ook spreekt men wel van toonfrequenties.
Zoals later zal blijken, onderscheidt men in de radiotechniek hoog- en laag-»
frequente electrische trillingen. Onder laagfrequente trillingen verstaat men die
van het audio-frequente gebied.
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Geluidstrillingen van meer dan 20 000 p/sec, die dus niet meer hoorbaar
zijn, worden ultra-sonore trillingen genoemd. Ultra-sonore trillingen van
40 000 p/sec worden toegepast bij echo-loodinrichtingen.
De sterkte van de toon wordt bepaald door de amplitude van de geluidstrilling, dat is de grootte van de luchtdrukverandering. De amplitude neemt
af met de afstand tot de geluidsbron, m.a.w. hoe verder men van de geluids
bron verwijderd is, des te zwakker is het geluid.
De sterkte, waarmede het menselijk oor het geluid waarneemt, hangt boven
dien af van de toonhoogte. Het oor is nl. voor alle tonen niet even gevoelig.
Het is het gevoeligst voor tonen van ± 1000 p/sec.
Twee tonen, die dezelfde toonhoogte hebben, kunnen nog in aard ver
schillen. Een a van een viool klinkt anders dan een a van een piano. Men zegt,
dat de tonen wel even hoog zijn, maar in klank (timbre) verschillen. De tonen
hebben wel dezelfde frequentie, doch het spanningsverloop der lucht is van
beide tonen verschillend. Indien het spanningsverloop sinusvormig is, noemt
men de toon enkelvoudig, zo niet, dan samengesteld. Daar de samengestelde
toon een periodiek verschijnsel is, kan men deze ontleden in een aantal sinus
vormige trillingen, waarvan de frequenties veelvouden zijn van de grondfrequentie van de toon. Zie § 3. Men spreekt dan van de grondtoon en de
boventonen. Wil een voorwerp, een gespannen vlies b.v., een bepaalde toon
naar hoogte en klank juist kunnen voortbrengen, dan moet het in staat zijn
om niet alleen in de frequentie van de grondtoon, maar ook in de frequenties
van de boventonen met de juiste amplitude te trillen. Wordt wel de frequentie
van de grondtoon, maar niet die van alle boventonen voortgebracht, dan heeft
de toon wel de juiste hoogte, doch niet de juiste klank.
Bij muziek worden vele tonen met hun boventonen tegelijkertijd opgewekt.
De lucht wordt dus op een zeer samengestelde wijze in trilling gebracht. De
spraak veroorzaakt eveneens een mengeling van allerhande tonen en geruisen.
Het verloop van het trillingsverschijnsel is dus zeer grillig.
§ 6.

LOGARITHMISCHE WERKING VAN HET OOR.

Wanneer bij een geluidsbron (een toongenerator of een radio-ontvanger b.v.)
de geluidssterkte zodanig in trappen wordt veranderd, dat deze voor het gehoor
telkens met gelijke bedragen toeneemt, dan blijkt, dat de energie, die nodig
is om het geluid op te wekken, daartoe in veel sterkere mate moet worden
verhoogd. Bij meting blijkt, dat indien het geluid voor het gehoor met gelijke
bedragen vermeerdert, de energie, die daarvoor nodig is, telkens met eenzelfde
getal moet worden vermenigvuldigd. Een vermeerdering van de uitgangsenergie van de geluidsbron van 10 mW op 100 mW of van 80 mW op 800 mW
wordt als eenzelfde verschil in geluidssterkte door het oor waargenomen,
hoewel in het eerste geval de energie met 90 mW en in het tweede met
720 mW wordt verhoogd. In beide gevallen wordt de energie-afgifte echter
10 maal zo groot gemaakt. Het menselijk oor is dus blijkbaar alleen in staat
om verhoudingen in geluidssterkte te beoordelen. Hetgeen wij menen waar
te nemen als een zelfde verschil in geluidssterkte, blijkt in werkelijkheid eenzelfde
verhouding te zijn.
Nu is het bekend, dat, indien de termen van een getallenreeks in eenzelfde
verhouding toenemen, de logarithmen van die termen eenzelfde bedrag ver
schillen. (B.v. de logarithmen van 10, 10c, 1000, 10 000, enz., zijn resp. 1, 2,
3, 4, enz.) In het hierboven aangehaalde voorbeeld verschillen de logarithmen
van 10 en 100 en van 80 en 800 evenveel, nl. 1.
Het blijkt dus dat, wanneer het geluidsvolume van een geluidsbron wordt
veranderd, het oor een verandering van geluidssterkte waarneemt, die even-
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redig is met de logarithme van de energieverandering. Daarom zegt men, dat
het menselijk oor logarithmisch reageert.
Maar niet alleen bij het beoordelen van geluidssterkte, doch ook bij dat
van de toonhoogte reageert het oor logarithmisch. Wanneer wij de toonhoogte
van een geluidsbron telkens een octaaf verhogen, horen wij dit als gelijke
afstanden in toonsverhoging. Het octaaf van een toon verkrijgt men echter
door het trillingsgetal te verdubbelen. Hieruit volgt dus, dat wij eenzelfde
verschil in toonhoogte waarnemen als de trillingsgetallen van de tonen dezelfde
verhouding hebben.
§ 7.

DECIBEL.

Bij het behandelen van deze onderwerpen heeft men behoefte aan een schaal,
die veranderingen van energie in een bepaalde verhouding, dus procentuele
energieveranderingen, lineair aangeeft. Zoals uit het voorgaande blijkt, voldoet
de logarithmische schaal aan die voorwaarde.
Als eenheid va'n de verhouding van twee hoeveelheden energie heeft men
de verhouding 10 : 1 aangenomen, want de logarithme van 10 is gelijk aan 1.
Deze eenheid wordt de bel genoemd (naar Alexander Graham Bell, de uit
vinder van de telefoon). Een energievermeerdering van 1 bel betekent dus een
io-voudige verhoging. Daar de bel een te grote eenheid is om er mede te werken,
rekent men met het tiende gedeelte er van, de decibel (db). Als twee hoe\eelheden energie 1 db verschillen is de logarithme van hun verhouding dus 0,1.
De verhouding van deze hoeveelheden energie is dan 1,259 (want log 1*259=0,1).
Een energietoename van 1 db betekent dus een vermeerdering met ruim een
vierde gedeelte.
De decibel is voor het uitdrukken van verhoudingen geluidsenergie een zeer
geschikte eenheid, want het is ongeveer de kleinste variatie in geluidssterkte,
die het oor kan waarnemen.
Zoals uit het voorgaande blijkt, is een decibelschaal een schaal, die ver
houdingen aangeeft, doch geen absolute waarden van energie. Een toename van
20 db betekent een honderdvoudige vermeerdering en een afname van 10 db
een vermindering van energie tot op een tiende van de waarde.
Toch vindt men wel meters, bv. geluidssterktemeters, die in decibels geijkt
zijn. Men spreekt b.v. van een geluidssterkte van 60 db en bedoelt dan een
absolute waarde. In dat geval heeft men voor het nulpunt van de decibel
schaal een bepaalde waarde van geluidsenergie aangenomen; 20 db betekent
in dat geval dan 100 maal die aangenomen waarde. Deze waarde is echter
(helaas) niet internationaal vastgesteld, zodat men in voorkomende gevallen
zich eerst moet overtuigen, welke hoeveelheid energie met het nulpunt van
de schaal overeenkomt.
§ 8. TELEFONIE.
Wanneer geluid moet worden overgebracht van een plaats A naar B, bevindt
zich in A een microfoon en in B een telefoon (fig. 8). Deze apparaten zijn
door middel van twee draden met elkaar Verbonden en vormen hiermede een
gesloten keten, waarin een batterij b een gelijkstroom doet vloeien.
De microfoon zet de geluidstrillingen om in electrische trillingen van de
zelfde frequentie. Deze doorlopen de verbindingsleiding en de telefoonspoeltjes. De telefoon zet de electrische trillingen weer om in geluidstrillingen.
De koolmicrofoon bestaat in principe uit een metalen bakje, waarin zich
koolgruis bevindt. Het bakje is afgedekt met een koolplaatje, dat met een ring
van isolatiemateriaal van het bakje is geïsoleerd. Het plaatje is dus enkel door
het koolgruis geleidend met het bakje verbonden. Het koolgruis ligt los in het
bakje, waardoor het contact zeer onvolkomen is. De contactplaatsen vormen
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derhalve een belangrijke overgangsweerstand, welke — en dit is het voor
naamste — zeer afhankelijk is van de mate, waarin het contact wordt aan
gedrukt. Wordt het plaatje iets ingedrukt, dan wordt hst contact beter, waar
door de electrische weerstand kleiner wordt. Wordt daarentegen het plaatje
iets teruggetrokken, dan wordt het contact slechter, hetgeen een vermeerdering
van de weerstand ten gevolge heeft.
Wordt nu voor het plaatje geluid gemaakt, dan zullen de luchtspannings
veranderingen het plaatje indrukken en terughalen, al naargelang de spanning
van de lucht hoger of lager dan normaal is. Het plaatje geraakt dus in trilling
met een frequentie, die gelijk is aan die van de geluidstrilling, terwijl de amplitude
van de amplitude van de geluidstrilling afhangt. De weerstand van de microfoon
ondergaat hierdoor overeenkomstige veranderingen, waardoor de stroomsterkte
in genoemde keten dezelfde fluctuaties vertoont als de spanning van de lucht
voor de microfoon.
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De telefoon bestaat uit een permanente magneet, die twee poolschoentjes
heeft, waaroverheen spoeltjes zijn geschoven. De twee spoeltjes zijn in tegen
gestelde zin bewikkeld met vele wikkelingen van zeer dunne, geïsoleerde draad.
Vóór de poolschoenen bevindt zich een weekijzeren trilplaat of membraan,
die door de staalmagneet permanent wordt aangetrokken, doch iets van de
poolschoenen verwijderd wordt gehouden. De spoeltjes worden doorlopen
door de variërende gelijkstroom en trekken daardoor het membraan meer of
minder aan, waardoor dit op dezelfde wijze gaat bewegen als de trilplaat van
de microfoon, die de stroomvariaties veroorzaakt. Het membraan van de
telefoon doet de lucht, die er mede in aanraking is, dus op dezelfde wijze
trillen als voor de microfoon het geval is. De telefoon geeft derhalve het voor
de microfoon gemaakte geluid weer.
Uit het bovenstaande volgt, dat de telefoon enkel reageert op veranderingen
van de gelijkstroom, dus op de wisselstroomcomponenten van de pulserende
microfoongelijkstroom. Daarom kan ook de schakeling volgens fig. 9 worden
toegepast. Hierbij behoeft de gelijkstroomcomponent de vaak lange verbindingsdraden tussen de punten A en B en de telefoonwikkelingen niet te doorlopen,
terwijl de wisselstroomcomponenten door de transformator op de buiten
leiding worden overgedragen.
Deze schakeling heeft bovendien het voordeel, dat de microfoon veel inten
siever werkt. De microfoon werkt nl. alleen goed, indien er een kleine weer
stand op aangesloten is, want de weerstandsveranderingen van de microfoon
vormen dan een belangrijk percentage van de totale kringweerstand. Nu wordt
volgens de bekende aequivalente schakeling de weerstand van de telefoonketen in
fig. 9 T2 maal zo klein op de microfoonkring overgedragen. Indien men dus de
transformatieverhouding T van de microfoontransformator groot kiest, kan men
hierdoor de op de microfoon aangesloten weerstand belangrijk veranderen.
§ 9.

TELEFOON, LUIDSPREKER EN MICROFOON.

Telefoon. In de vorige paragraaf is reeds beschreven, hoe de telefoon in
principe is ingericht. Fig. 10a stelt een doorsnede van een telefoon voor, zoals
die tegenwoordig wordt gebruikt.
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Op de bodem van de ronde aluminiumdoos d is een halfcirkelvormige
permanente magneet bevestigd, die twee weekijzeren poolschoenen p heeft.
Over deze poolschoentjes zijn de telefoonspoeltjes geschoven. Deze zijn in
tegengestelde zin gewikkeld en in serie verbonden. De uiteinden van de wikke
lingen worden door middel van geïsoleerde klemmen b naar buiten gevoerd.
Op de rand van het huis ligt het membraan t, dat wordt vastgeklemd door
de ebonieten of bakelieten schelp s.
De staalmagneet heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats voorkomt hij
een ernstige vervorming van het geluid en voorts maakt hij de werking van
de telefoon zeer veel krachtiger.
Dit kan op de volgende wijze wor$ \ den ingezien. Als de telefoonA spoeltjes door een wisselstroom
worden doorlopen, heeft het door
T
i
de stroom opgewekte magnetisch
p
p
veld gedurende een halve periode
dezelfde richting als het veld van
d
r
de staalmagneet en gedurende de
volgende halve periode de tegen
gestelde richting. Het membraan
wordt dus gedurende een halve
periode met een grotere, doch de
volgende halve periode met een
kleinere kracht aangetrokken en
voert derhalve een trillende be
weging uit, die dezelfde frequen
tie heeft als de wisselstroom. Als
de permanente magneet er niet
was, zou het weekijzeren mem
braan echter zowel gedurende de
ene als gedurende de volgende
halve periode worden aangetrok
ken en zou bijgevolg trillen in de
dubbele frequentie van de wissel
stroom. De telefoon zou hierdoor
de voor de microfoon voortge
brachte tonen een octaaf hoger
weergeven. Dit ongewenste ver
Fig. iob.
schijnsel wordt dus door de
staalmagneet voorkomen.
Verder veroorzaakt de permanente magneet een aanzienlijke versterking
van het geluid. De kracht, waarmede het weekijzeren membraan wordt aan
getrokken, is evenredig met het kwadraat van de magnetische vloed. Als door
de permanente magneet een magnetische vloed <p en door de spoeltjes een
magnetische vloed ƒ wordt veroorzaakt, wordt het membraan aangetrokken
met een kracht, die evenredig is met:

___ "-L -

(? + /)2 = 92 + 2c?ƒ + /2.
Als de spoeltjes stroomloos zijn, wordt het membraan aangetrokken met
een kracht, die evenredig is met <p2. De stroom veroorzaakt dus een kracht,
die evenredig is met 29ƒ + /2. Indien de permanente magneet er niet was,
zou de kracht evenredig zijn met /2. De term 29ƒ is uitsluitend te danken
aan de permanente magneet.
Nu is het door de zwakke telefoonstromen opgewekte veld ƒ zeer veel zwakker

IO

dan het door de permanente magneet opgewekte veld 9. De kracht op het
membraan wordt dan ook practisch alleen bepaald door de term 29/. Hieruit
volgt, dat de kracht op het membraan recht evenredig is met ƒ, dus ook recht
evenredig met de sterkte van de telefoonstroom. De telefoon werkt dus lineair
en voor een natuurgetrouwe weergave van het geluid is dit nocdzakelijk. Bij
afwezigheid van de permanente magneet zou de kracht evenredig zijn met ƒ2,
dus ook met het kwadraat van de telefoonstroom en hierdoor zou vervorming
van het geluid optreden door de tweede harmonische.
Bij ruwe behandeling kan door stoten of trillen het permanente magnetisme
gedeeltelijk verloren gaan. Daar, zoals hierboven is aangetoond, de kracht
op het membraan recht evenredig is met het door de permanente magneet
opgewekte veld 9, gaat de telefoon hierdoor achteruit of wordt onbruikbaar.
Indien de telefoon door een pulserende gelijkstroom wordt doorlopen,
moet men hem zodanig aansluiten, dat het door de gelijkstroomcomponent
opgewekte veld dezelfde richting heeft als het permanente veld. In het tegen
gestelde geval zou het door de spoeltjes opgewekte veld de permanente magneet
op den duur ontmagnetiseren. Om een goede aansluiting mogelijk te maken,
zijn de telefoonklemmen in de regel met + en — gemerkt. De stroom moet
bij -f- de telefoon in gaan.
De telefoonstromen zijn in de regel zeer zwak en daarom moeten de telefoonspoeltjes veel windingen hebben. De door de spoeltjes opgewekte magnetische
vloed is immers evenredig met het aantal ampèrewindingen. Teneinde een groot
aantal windingen in een kleine ruimte onder te brengen, moet zeer dun draad
worden gebruikt, waardoor de weerstand van de telefoon hoog wordt. Door
de hoge weerstand wordt de telefoonstroom weliswaar verzwakt, maar toch is
een zo groot mogelijk windingtal een voordeel. Het circuit, waarin de telefoon
wordt opgenomen, bevat, behalve de telefoon, nog andere weerstanden (b.v.
de inwendige weerstand van een radiobuis). Als nu, door het verdubbelen van
het aantal windingen, de telefoonweerstand wordt verdubbeld, wordt de
weerstand van het gehele circuit niet tweemaal zo groot, zodat de telefoon
stroom niet tot op de helft wordt teruggebracht. Het ampèrewindingtal is door
deze bewerking dus gestegen. Goede telefonen geeft men daarom zoveel mogelijk
windingen en deze hebben daardoor steeds een hoge weerstand. Hoewel een
hoge weerstand op zich zelf dus niet gewenst is, is deze, als maat voor het
windingtal, als een gunstige factor te beschouwen.
Een goede telefoon heeft in de regel ± 4000 D weerstand.
Toch treft men een enkele maal nog wel lage-weerstandstelefonen aan.
Deze hebben een weerstand van enkele honderden ohms. Volgens het hiervoren besprokene kan men die alleen met succes gebruiken in kringen, waarin
de totale weerstand klein is. Maar ook daar, waar een hoge-weerstandstelefoon
gebruikt moet worden, kan men een lage-weerstandstelefoon toepassen, mits
men hem aansluit met tussenschakeling van een transformator. De telefoon
gedraagt zich dan alsof de weerstand T1 maal zo groot was (aequivalente
schakeling).
Het gebruik van een telefoontransformator heeft tevens het voordeel, dat,
in gevallen, waarbij de wisselstroom een gelijkstroomcomponent bevat, deze
gelijkstroom niet door de telefoon behoeft te gaan. Als voordeel van een lageweerstandstelefoon wordt wel genoemd, dat deze wat sterker kan worden
uitgevoerd, omdat de wikkeling van de spoeltjes niet zo ragfijn behoeft te zijn
en dus beter geïsoleerd kan worden.
De hoofdtelefoon, die bij de radio-ontvangst wordt gebruikt, bestaat uit
twee telefonen, die in serie zijn geschakeld. Ze zijn zodanig aan een paar
verende aluminium beugels verbonden, dat ze gemakkelijk en licht op het
oor aansluiten.
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Luidspreker. De telefoon geeft alleen voldoende geluid als hij tegen het
oor wordt aangehouden. Wil men het geluid in een kamer of zaal voor velen
tegelijk hoorbaar maken, dan past men luidsprekers toe. Er is voor zulk een
veel groter geluidsvolume natuurlijk meer energie nodig; maar die kan tot
iedere gewenste waarde versterkt worden met z.g. laagfrequent-versterkers,
die later besproken zullen worden. Men kan zich een luidspreker nu denken
als een groot uitgevoerde telefoon met een geluidstrechter. Zo heeft men ze
aanvankelijk ook gemaakt, maar het systeem van een telefoon leent zich daar
niet goed toe.
Men heeft verscheidene andere systemen geconstrueerd, die goed voldeden
en die ook nog wel gebruikt worden, maar ze zijn alle op de achtergrond
gedrongen door het electrodynamische type.
In fig. ii is Peen sterke permanente
magneet.
Het magneetsysteem is een om
C
wentelingslichaam, zodat de luchtspleet S
van boven gezien cirkelvormig is.
De krachtlijnen steken de luchtspleet
r ê
loodrecht over en lopen dus radiaal. In de
S
luchtspleet bevindt zich een spoeltje, dat
aan een conus C is bevestigd. Door dit
spoeltje gaat de electrische trilling, die het
P
geluid moet veroorzaken. Loopt de stroom
in het spoeltje van boven gezien rechtsom,
dan ondervindt het spoeltje een kracht naar
beneden en bij een linksom gerichte stroom
een kracht naar boven. De kracht is even
redig met de stroom. Wordt het spoeltje
Fig. 11.
door een wisselstroom doorlopen, dan be
weegt het zich op en neer, met het daaraan bevestigde conische membraan.
Deze brengt de lucht in trilling. Het membraan is conisch van vorm om
het de nodige stijfheid te geven bij een zo gering mogelijke massa.
Het trillende membraan veroorzaakt aan de ene zijde een luchtdrukverhoging
op het moment, dat aan de andere zijde een drukverlaging wordt opgewekt.
De geluidstrillingen ter weerszijden van het membraan zijn dus in tegenfase
en zouden elkaar aan de rand van het membraan kunnen opheffen. Om deze
trillingen te scheiden is de conus aan een scherm of kast bevestigd. Dit scherm
zou feitelijk zeer groot moeten zijn, doch met een betrekkelijk klein scherm
of kleine kast worden reeds goede resultaten bereikt.
Vroeger werd het magneetsysteem wel bekrachtigd door een gelijkstroom,
die men door een spoel voerde, welke om de middelpen was aangebracht.
Tegenwoordig kan men echter zulk goed magneetstaal vervaardigen, dat de
electrische bekrachtiging weinig wordt toegepast.
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Microfoon. In § 8 werd reeds beschreven hoe een microfoon in zijn
eenvoudigste vorm is ingericht. Kleine microfonen, zoals bij de stadstelefoon
worden gebruikt, zijn nog op die wijze ingericht, doch een koolmicrofoon/
die aan hogere eisen moet voldoen, is meestal iets anders samengesteld.
In een blok marmer m, dat aan de voorzijde is uitgehold, zijn twee koolelectroden k aangebracht (fig. 12). De uitholling is opgevuld met koolgruis g
en afgedekt met een dun, niet geleidend membraan, b.v. een dun gummi-vlies.
De gelijkstroom door het koolgruis loopt hier dus evenwijdig aan het membraan.
Wordt het membraan in trilling gebracht, dan wordt het koolgruis meer of
minder aangedrukt en de weerstand overeenkomstig gevarieerd.
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Van de overige typen microfoons zal alleen de kristalmicrofoon worden
vermeld.
De kristalmicrofoon berust op het piëzo-electrisch effect van Seignette- of
Roebelle-zout. Een dun plaatje, dat op een-bepaalde wijze uit een kristal van
genoemde stof is gesneden, heeft de merkwaardige eigenschap, dat een poten
tiaalverschil aan zijn grensvlakken ontstaat, indien het een vormverandering
ondergaat. Het teken van het potentiaalverschil is afhankelijk van de richting,
waarin de vervorming plaats heeft. Wordt het plaatje b.v. afwisselend samen
gedrukt en gerekt, dan ontstaat aan de grensvlakken dus een wisselspanning.
Van dit verschijnsel maakt men gebruik om geluidstrillingen in electrische
wisselspanningen om te zetten.
In fig. 13a zijn twee kristalplaatjes van ongeveer 1 cm2 oppervlak en 0,25 mm
dikte op elkaar gelijmd met tussenvoeging van een dun folie bladtin. Ook de
k>
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twee overblijvende buitenvlikken zijn ieder met een folie bladtin beplakt,
die aan elkaar verbonden zijn. De aan de metaalfoliën verbonden klemmen
a en b zijn de aansluitklemmen van de cel; hiervan wordt de wisselspanning
afgenomen. Wordt dit samenstel gebogen, zoals in fig. 13b sterk overdreven
is voorgesteld, dan wordt het ene plaatje gerekt en het andere samengedrukt.
Nu heeft men de plaatjes, wat hun piëzo-electrische eigenschappen betreft,
tegengesteld tegen elkaar gekit, zodat bij het buigen de tegen elkaar gekitte
vlakken eenzelfde potentiaal t.o.v. de buitenvlakken krijgen, en er dus een
potentiaalverschil tussen a en b ontstaat. Wanneer dit systeem in een microfoonmontuur is ingebouwd, zal het door de spanningsvariaties van de lucht af
wisselend ingedrukt en naar buiten gebogen worden, waardoor een wissel
spanning tussen a en b ontstaat.
In fig. 13c ziet men een uitvoering, waarbij twee van dergelijke stellen in een
montuur zijn ingebouwd, waarna de klemmen van de twee systemen in serie
verbonden zijn. Zo vervaardigt men ook microfonen, waarbij enige cellen
zijn ingebouwd. Niet alleen wordt hierdoor een grotere gevoeligheid verkregen,
maar tevens is men in staat de microfoon gunstige mechanische eigenschappen
te geven, waardoor de werking weinig afhankelijk van de frequentie wordt.
Daar de kristalplaatjes isolatoren zijn, is de microfoon feitelijk een condensator.
Er kan dus geen gelijkstroom doorgaan en bij de toepassing moet men daar
mede rekening houden.
De kristalmicrofoon wordt steeds gebruikt in combinatie met de later te
bespreken radiobuizen en levert dan de roosterwisselspanning van de versterkerbuis. Daartoe is zeer weinig energie nodig.
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§ io.

ELECTRISCHE GRAMOFOONOPNEMER.

De spiraalvormige groef van een gramofoonplaat is een slingerende lijn,
die als het ware de grafische voorstelling is van het geluid, dat op de plaat
is vastgelegd. Bij het afspelen van de plaat sleept de naaldpunt door de groef
en is genoodzaakt de slingerende weg precies te volgen. Daardoor trilt de
naaldpunt dus op precies dezelfde wijze als de geluidstrilling, toen deze op
de plaat werd vastgelegd. Bij de gewone, dus de niet-electrische gramofoon,
brengt de naald door middel van een hefboompje het vlies van de weergever
in trilling, waardoor de lucht in de aan de weergever bevestigde geluidsbeker
op dezelfde wijze in trilling gebracht wordt.
Deze methode van weergeven is niet bepaald ideaal. Niet alleen kan men
op deze wijze geen groot volume ontwikkelen en heeft men het regelen daar
van niet in de hand, doch het systeem geeft de verschillende frequenties lang
niet in dezelfde mate weer, waardoor het geluid nogal wordt vervormd.
Bij de moderne electrische gramofoon worden de trillingen van de gramofoonnaald eerst omgezet in overeenkom
stige
electrische wisselspanningen, die
M
vervolgens door een versterker worden
versterkt en in wisselstromen worden
omgezet, die aan de luidspreker wor
den toegevoerd. De wijze, waarop de
versterker werkt, kan eerst na het be
handelen van de electronenbuizen wor
den besproken.
Van de verschillende soorten elec
trische gramofoonopnemers (ook wel
pick-ups genoemd) worden er hier een
tweetal besproken.
\
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Magnetische gramofoonopnemer. Fig. 14 stelt een magnetische gramofoonopnemer voor. De permanente magneet M heeft twee U-vormige weekijzeren poolschoenen P en P', waardoor twee stellen Noord- en Zuidpolen
ontstaan. Daartussen bevindt zich het weekijzeren ankertje C, waaraan de
gramofoonnaald n is bevestigd en dat draaien kan om een asje ter plaatse van
punt b. Rondom dit ankertje bevindt zich een spoelwikkeling, waarin de wissel
spanningen worden opgewekt. Als het ankertje zich in de middenstand bevindt,
is het precies even ver van de polen verwijderd, zodat er geen krachtlijnen
door het spoeltje gaan. Wanneer de naald naar links wordt bewogen, wordt
de luchtspleet bij Z en N' kleiner, waardoor een deel van de krachtlijnen van
N' door het ankertje naar Z zal gaan en wel des te meer, naarmate de lucht
spleet kleiner wordt. Beweegt de naald uit de middenstand naar rechts, dan
gaan er krachtlijnen van N via het ankertje naar Z'. Bij het heen en weer be
wegen van de naald ontstaat er dus een wisselveld in het spoeltje, waardoor
een wissel-e.m.k. wordt opgewekt.
Kristalgramofoonopnemer. Bij de kristalgramofoonopnemer worden de
wisselspanningen opgewekt door middel van het samenstel van twee kristal
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plaatjes van Seignette-zout, dat reeds bij de kristalmicrofoon is beschreven.
De inrichting is in fig. 15 aangegeven. In een blokje van isolatiemateriaal is
het samenstel van de op elkaar gekitte plaatjes bij P ingeklemd. Het andere
einde wordt omvat door een vorkje, dat om een asje c draaibaar is en waaraan
de gramofoonnaald wordt bevestigd. Wanneer de naald in de groef van de
gramofoonplaat heen en weer wordt bewogen, wordt het kristal door het
vorkje beurtelings naar links en naar rechts gebogen, waardoor, zoals bij de
kristalmicrofoon is verklaard, een wisselspanning ontstaat.
C.
§ 11.

VRIJE ELECTRISCHE TRILLINGEN.

VRIJE TRILLING. ELECTRISCHE TRILLINGSKETEN.

Reeds in § 1 werd gewezen op het bestaan van vrije electrische trillingen.
Thans zal dit onderwerp nader worden beschouwd.
De gesloten keten in fig. 16 bestaat uit een spoel met een coëfficiënt van
zelfinductie van L henry en een condensator met een capaciteit van C farad.
Bij de volgende beschouwing wordt aangenomen, dat de condensator verliesvrij is en dat de verbindingsdraden geen capaciteit
en zelfinductie hebben. Bovendien wordt aanvankelijk
cl b
de ohmse weerstand van de gehele kring verwaarloosd.
Als de schakelaar op contact b geplaatst wordt,
dan wordt de condensator tot de spanning V van de
L
batterij opgeladen. Wordt de schakelaar daarna weer
C
op contact a geplaatst, dan ontlaadt de condensator
j
zich over de spoel L.
Teneinde na te gaan, hoe de ontlaadstroom van de
Fig. 16.
condensator verloopt als de schakelaar wordt ge
sloten, wordt eerst het volgende in herinnering gebracht: De e.m.k. van zelf
inductie, die in een spoel met een coëfficiënt van zelfinductie van L henry
door een stroomverandering wordt opgewekt, is gelijk aan:
El = — L ^ volt
(3)
Hieruit blijkt, dat El evenredig is met de snelheid, waarmede de stroom
verandert. Het minteken duidt aan, dat El bij een toename van de absolute
waarde van de stroom tegen de stroom in is gericht, en bij een afname van
die waarde dezelfde richting heeft als de stroom.
Wordt aan de klemmen van een spod zonder ohmse weerstand een ver
anderlijk spanningsverschil aangelegd, dan zal de stroom met een zodanige
snelheid veranderen, dat de opgewekte e.m.k. van zelfinductie op ieder ogenblik
gelijk en tegengesteld is aan de aangelegde spanning. Immers dient in zo'n
geval de aangelegde spanning uitsluitend tot het overwinnen van de e.m.k.
van zelfinductie. Is Pk de klemspanning van de spoel, dan volgt uit formule (3):
Vk = —E L = L—
At'
Ai is
. de snelheid, waarmede de stroom verandert. Deze is dus: ^ = Kk.
At
ZA t
A-*
Wordt b.v.aan de klemmen van een spoel, zonder ohmse weerstand en met
een coëfficiënt van zelfinductie van 2 henry, een geft/Tcspanning van 4 volt aan
gelegd, dan zal de stroom voortdurend toenemen met een snelheid van
Ai _ 4
~ — 2 A/sec.
At
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Uit fig. 17, waarin dit stroomverloop grafisch is voorgesteld, blijkt dat in
dit geval de snelheid, waarmede de stroom toeneemt
* dus j, op ieder moment
dezelfde waarde heeft.
(Men merke op, dat dit een zeer theoretisch ge\al is. De in de practijk voor
komende stroombronnen hebben steeds inwendige weerstand, waardoor zij
niet in staat zijn de 4 volt klemspanning te handhaven.)
Met behulp van het bovenstaande kan men zich een voorstelling maken,
hoe de stroom in de keten van fig. 16 verlopen zal, als de schakelaar naar links
wordt omgelegd. Op het tijdstip t0 wordt de schakelaar gesloten. Steeds is de
klemspanning van de spoel gelijk aan die van de condensator. Is in de aanvang de condensatorspanning V,
6
^j
dan \erandert de stroom, die op het tijdstip t0 gelijk
i 4
1
v
At
nul is, dus met een snelheid van -j- A/sec.
2
—-t

2

1

Fig. 17.

___I_
Het verschil met bovengenoemd voorbeeld zit nu
5 hierin, dat de condensatorspanning, en dus de klem
spanning van de spoel, niet constant blijft, doch daalt,
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naarmate de condensator zich ontlaadt. Hierdoor wordt de snelheid, waarmede
de stroom toeneemt, voortdurend kleiner. Op het moment tx is de condensator
geheel ontladen, de klemspanning is nul en de stroom heeft een maximum
bereikt.
In fig. 18 stelt de getrokken lijn het stroomverloop voor. Op het tijdstip t0
verloopt de lijn het steilst, omdat de e.m.k. van zelfinductie dan het grootst
is; naarmate de tijd voortschrijdt wordt de steilheid voortdurend kleiner en
op het tijdstip t1 loopt de lijn horizontaal.
Wanneer na het tijdstip t1 geen enkele oorzaak in de bestaande toestand
verandering zou brengen, zou de stroom dezelfde waarde blijven behouden.
De stroom laadt echter de condensator in tegengestelde zin op, waardoor de
klemspanning van de condensator en dus ook van de spoel een waarde aan
neemt, die tegengesteld is gericht aan de klemspanning, die er vóór het tijd
stip tx heerste. Dit is alleen mogelijk, als de stroom afneemt met een snelheid,
die groter is, naarmate de condensatorspanning toeneemt.
Op het tijdstip t2f waarop de stroom nul is, verandert hij het snelst. Op dat
moment moet de e.m.k. van zelfinductie, en dus ook de condensatorspanning,
maximaal zijn. Slechts is die spanning tegengesteld aan de oorspronkelijke.
Na het tijdstip t2 speelt het beschreven proces zich in tegengestelde zin,
doch overigens geheel op dezelfde wijze, af, zodat op het tijdstip tx de
begintoestand weer is ingetreden.
Hierna herhaalt het proces zich voortdurend geheel op dezelfde wijze. Het
tijdsverloop t0—is derhalve een periode van dit periodieke verschijnsel.
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In fig. 18 is de getrokken lijn de grafische voorstelling van de stroom en
de streeppuntlijn die van de klemspanning. De stippellijn geeft het verloop van
de e.m.k. van zelfinductie aan, die steeds gelijk, doch tegengesteld is aan de
klemspanning.
Hoewel de vorm van de getrokken lijn aan de gegeven beschrijving van het
stroomverloop beantwoordt, kan toch op grond van deze eenvoudige be
schouwing niet tot de juiste vorm dezer lijn besloten worden. Een berekening,
die hier achterwege moet blijven, leert, dat de stroom als functie van de tijd
gegeven wordt door de uitdrukking:
i = lm sin co t ..................................
(4)
waarin co = 2 t: f en 7m de maximale waarde van de stroom is.
De grafische voorstelling van de stroom blijkt dus een sinuslijn te zijn.
In de hierboven beschreven keten zal, als de condensator slechts eenmaal
wordt opgeladen, voortdurend een sinusvormige wisselstroom blijven lopen,
zonder dat een uitwendige e.m.k. de stroom in stand houdt. Men noemt het
bovenbeschreven verschijnsel een vrije electrische trilling en in dit geval is de
trilling enkelvoudig (sinusvormig).
Wanneer men de in de aanhef van deze paragraaf gestelde voorwaarden in
aanmerking neemt, is dit verschijnsel niet in strijd met de wet van behoud
van arbeidsvermogen. Op het tijdstip t0 is in de condensator een hoeveelheid
energie opgehoopt van ~ C Vm2 joules. Gedurende de tijd, dat de condensator
zich ontlaadt, vormt de stroom een steeds sterker wordend magnetisch veld,
waardoor de in het electrisch veld opgehoopte hoeveelheid energie geleidelijk
in die van het magnetisch veld overgaat. Op het tijdstip tx is de condensator
geheel ontladen en is de gehele hoeveelheid energie in het magnetisch veld
van de spoel opgehoopt. De stroom is dan maximaal. Hierna wordt de conden
sator weer opgeladen en neemt de stroom af, zodat de energie weer geleidelijk
van het magnetisch naar het electrisch veld wordt overgedragen.
Men heeft dus op ieder moment:
- CV + - Li* = - CVm2 = - L/m2
2

2

2

(5)

2

In de keten is een bepaalde hoeveelheid energie opgehoopt, die voortdurend
overgaat van het electrisch veld van de condensator naar het magnetisch veld
van de spoel en omgekeerd. Indien er, zoals hier wordt verondersteld, geen
enkele oorzaak is, waardoor energie uit de keten wordt afgevoerd, duurt dit
periodieke verschijnsel oneindig lang voort.
Frequentie en amplitude van de trilling. Volgens formule (4) is de
stroom in een vrij trillende keten een sinusvormige wisselstroom met een
amplitude 7m. Volgens de wetten van de wisselstroomtheorie is de maximum
waarde van de klemspanning der spoel dan:
KLm = An co £ en die van de condensator: Vcm — 7m *

O) O

Zoals reeds eerder is betoogd, zijn de klemspanningen van de spoel en van
de condensator te allen tijde aan elkaar gelijk, zodat:
ƒm co L = Im •

co C
en daar co = 2 - f, volgt hieruit:

waaruit volgt: co = —y==
\/LC

ƒ=---- ï-=
27T y/LC

(6)

(7)
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De frequentie ƒ wordt bepaald door het product LC en hangt dus uitsluitend
af van de waarden van de coëfficiënt van zelfinductie van de spoel en de
capaciteit van de condensator, waaruit de keten bestaat, ƒ wordt de eigen
frequentie van de trillingsketen genoemd.
Wil men een trillingsketen met een gegeven eigen frequentie maken, dan
moet het product LC een bepaalde waarde hebben. Men kan dus óf L óf C
willekeurig kiezen.
-CV
—-J J 2
v m2 —

Uit formule (5)

Vï

volgt:

Im = Vm

(8)

1

Bij een gegeven maximum-waarde van de condensatorspanning wordt de
C
amplitude van de stroom dus bepaald door het quotiënt -j-.
Opmerking. Men lette op de treffende overeenkomst met de in § 2 be
schreven mechanische trilling. Ook daarbij is in het trillingssysteem een
hoeveelheid energie opgehoopt, die voortdurend van de ene vorm in de andere
wordt omgezet en ook daarbij wordt de eigen frequentie uitsluitend bepaald
door de eigenschappen van het trillend systeem.
Demping. De keten in fig. 19 is samengesteld uit capaciteit, zelfinductie
en ohmse weerstand. De weerstand R, hier op één plaats aangebracht, is in
werkelijkheid over de geleiders, waaruit de keten bestaat,
verdeeld. Deze ohmse weerstand is voorlopig buiten be
schouwing gelaten, maar het is duidelijk, dat iedere keten,
L
_
hoe zorgvuldig ook geconstrueerd, ohmse weerstand moet
Q bevatten. Geleiders zonder weerstand kent men niet.
Q
Daar de stroom in deze weerstand warmte ontwikkelt,
wordt er voortdurend een gedeelte van de in de keten
opgehoopte energie verbruikt. Hierdoor neemt de amplitude
Fig. 19.
van de trilling af. Dit wordt demping genoemd. De stroom
verkrijgt hierdoor het verloop, zoals dit door de getrokken lijn in fig. 20
wordt aangegeven. Men noemt deze stroom een gedempte vrije trilling.
Een berekening leert, dat
\ L C
4R2
L2
w =271 ƒ
(9)
De eigen frequentie van de keten is dus:

f

stiVlC

R2 s
4L

(10)

Vergelijkt men formule (10) met (7), dan blijkt, dat door het invoegen van
de ohmse weerstand R, de eigen frequentie van de keten kleiner is geworden.
Er kunnen zich nu drie gevallen voordoen:
1
R2
1
R2
1
R2
>
4U< LC
LC'
4LÏ
LC’
4 L2
In het eerste geval is de frequentie een positief getal.
In het tweede geval is de frequentie nul. Dit wil zeggen, dat de stroom
in de keten nimmer van richting omkeert.
In het derde geval is het getal onder het wortelteken negatief, zodat de
frequentie onbestaanbaar is. Zowel in het tweede als derde geval ontlaadt de
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condensator zich zonder dat de stroom ooit van richting omkeert en loopt er
in de keten dus geen gedempte ivzsse/stroom. In ketens, waarin de ohmse
weerstand de in de laatste twee gevallen genoemde waarde heeft, is een vrije
trilling niet mogelijk. Deze ketens zijn geen trillingskstens, doch worden
aperiodische ketens genoemd.
Een vrije trilling is alleen mogelijk indien:
R2
i
4L2 < ZTC'
R <2
ui)

n

Bij trillingsketens, die in de radiotechniek gebruikt worden, is

R2
in de
4^

regel te verwaarlozen ten opzichte van ^1^ . Voor die gevallen mag de eigen
frequentie dus berekend worden met de formule:
^

2,11 y/ LC

Een berekening leert, dat de stroom als functie van de tijd voorgesteld
wordt door:
i — Tm e

R
t
2L

(12)
sin co t
Hierin is Im de maximale waarde, die de stroom oorspronkelijk heeft,
e = 2,71828 . . ., het grondgetal van het natuurlijke logarithmenstelsel.
R
~ 2L 1
Wanneer men
(13)
Ime

de amplitude noemt, heeft deze formule eenzelfde gedaante als de uitdrukking (4)
voor de ongedempte
trilling. Thans is de
amplitude echter geen
constante, doch wordt
kleiner, naarmate de
tijd voortschrijdt, dus
^ naarmate t een grotere
*0
waarde krijgt.
Voor het tijdstip nul,
dat is het moment,
waarop de schakelaar
gesloten wordt, is de
amplitude (dus niet de
momentele waarde van
de stroom!) gelijk aan 7m. Laat men t aangroeien tot oneindig groot, dan
nadert de amplitude tot nul.
In fig. 20 is de stippellijn de grafische voorstelling van de amplitude als
functie van de tijd. De momentele waarde van de stroom op een willekeurig
tijdstip tx wordt verkregen door de amplitude op het moment tx te vermenig
vuldigen met sin co tx (zie formule (12)). Voert men deze berekening voor de
opeenvolgende tijdstippen uit, dan wordt de getrokken lijn in fig. 20 verkregen.
Uit (13) blijkt, dat het bedrag, waarmede de amplitude in een bepaald
ft
die dempingsfactor
tijdsverloop afneemt, bepaald wordt door de factor
2V
genoemd wordt.

j

19
De verhouding tussen de waarden, die de amplitude heeft op twee tijd
stippen, die een periode uiteen liggen, noemt men de dempingsverhouding.
In fig. 20 is de dempingsverhouding dus ^.
Uit formule (13) \olgt:
a
b

h
it -f

R
2L 1

An e
t

lm e

R, T

h{t + T)

—e

2L

=e

R
2Lf

;

hierin is T de periode en / = -^r.
De natuurlijke logarithme van de dempingsverhouding, dus de exponent
van de macht van e, noemt men het logarithmisch decrement of meestal kortweg
decrement.

R

Het decrement is dus:

d =~^~,
(14)
2 Lf
Bij een ongedempte keten heeft de dempingsverhouding de waarde 1 en
is het decrement dus nul (want e° = 1). De demping van een keten is der
halve des te kleiner, naarmate het decrement minder van nul verschilt.
Voor ketens, waarvan de ohmse weerstand zo klein is, dat de frequentie
1

gelijk mag worden gesteld aan

27z \/LC ’
in (14) te substitueren voor het decrement:
d=

verkrijgt men door deze waarde

tz R

(15)

en hieruit blijkt, dat het decrement van een trillingsketen bepaald wordt zowel
C
door de waarde van R als van het quotiënt j-.
Door (15) te combineren met co =

1

VLC

vindt men voor d nog een paar

uitdrukkingen, die in berekeningen veelvuldig voorkomen, nl.:
d = nR

TT

73

s~i

R
2 Lf

---- ^ = 7C R CO C = —

co L

(16)

Dempingsoorzaken. Iedere oorzaak, waardoor energie uit de trillings
keten wordt afgevoerd, vergroot de demping en is dus als een dempingsoorzaak
te beschouwen. Hiertoe behoren:
Warmte-ontwikkeling in de ohmse weerstand van de geleiders, waaruit de
keten is samengesteld. Hierbij zij opgemerkt, dat ten gevolge van het huideffect (skin effect) de ohmse weerstand van een geleider voor hoogfrequente
stromen groter is dan voor gelijkstroom en toeneemt, naarmate de frequentie
groter wordt (zie § 25).
Diëlectrische verliezen. Hieronder verstaat men de warmte-ontwikkeling
door het electrisch wisselveld in het diëlectricum Van de condensator en in
omringend isolatiemateriaal (zie § 27).
Verliezen door inductiestromen. Zowel in de geleiders van de keten zelf als
in omringende geleiders, worden door het magnetisch wisselveld van de
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trillingsketen inductiestromen geïnduceerd, waardoor in die geleiders warmte
wordt ontwikkeld.
Verlies door straling. Een trillende keten straalt energie uit in de vorm van
electromagnetische golven. In het tweede hoofdstuk wordt dit nader besproken.
Effectieve weerstand van een trillingsketen. Het is zeer moeilijk en
in de meeste gevallen zelfs niet mogelijk, om precies te bepalen hoeveel energie
de keten door ieder der genoemde dempingsoorzaken verliest. Maar in het
algemeen is dit ook niet nodig. Voor berekeningen met formule (12) denkt men
zich de keten vervangen door een ideale keten, samengesteld uit een verliesvrije condensator, een verliesvrije zelfinductie en een zuivere ohmse weerstand.
De capaciteit en zelfinductie geeft men dezelfde waarden als die van de
werkelijke keten. De ohmse weerstand kiest men zo groot, dat de ideale keten
door deze weerstand even sterk gedempt is als de werkelijke keten door alle
dempingsoorzaken te zamen. De waarde, die de weerstand hiertoe moet hebben,
noemt men de effectieve weerstand van de trillingsketen.
Het behoeft geen betoog, dat de effectieve weerstand steeds groter is dan
de gelijkstroomweerstand van de geleiders, waaruit de keten is samengesteld.
§ 12.

VRIJE TRILLINGEN IN GEKOPPELDE KETENS.

In de vorige paragraaf werd opgemerkt, dat inductiestromen, die door een
trillingsketen in naburige geleiders geïnduceerd worden, energie aan de keten
onttrekken en dus dempend werken. Enigszins ingewikkelder wordt het geval,
indien de geleider, waarin deze inductiestromen
worden opgewekt, zelf óók een trillingsketen is,
zoals b.v. in fig. 21, waar tussen de zelfinducties
Lx en L2 van de twee ketens wederzijdse inductie
bestaat. Men noemt dit gekoppelde ketens.
Wordt een van de ketens in trilling gebracht,
dan induceert hij een wisselspanning in de
andere. Deze gaat daardoor ook trillen en in
duceert weer een wisselspanning in de eerste.
De eerste keten kan dus niet alleen energie aan de andere afstaan, maar er ook
energie van terug ontvangen. Dit is het grote onderscheid met het reeds be
sproken geval, waarbij de afgestane energie direct wordt omgezet in warmte,
zodat deze niet weer in de keten kan terugkomen.
Hoe het trillingsverschijnsel zich in gekoppelde ketens afspeelt, is voor
een willekeurig geval vrij ingewikkeld en een berekening, die hier achterwege
wordt gelaten, kan slechts een overzicht van het verschijnsel geven.
In de radiotechniek komen gekoppelde ketens veelvuldig voor, maar meestal
hebben deze dan eenzelfde eigen frequentie. Dit vereenvoudigt de beschouwing
zeer en dit laatste geval zal dan ook alleen besproken worden. Zonder tot een
berekening over te gaan, kan op de volgende wijze een goed inzicht in het
verschijnsel verkregen worden.
In fig. 21 stellen I en II twee volkomen gelijke trillingsketens voor zonder
ohmse weerstand. Deze ketens hebben dus, indien ze ieder afzonderlijk geheel
vrij zijn opgesteld, dezelfde eigen frequentie:
1

2 TC VLi Cx
2 7C \/L2 C2 *
Nu er een wederzijdse inductie tussen Lx en L2 bestaat, wordt de zaak anders.
Stel, dat op een bepaald moment een trilling in keten I wordt ingeleid,
dan zal de stroom in Lx een e.m.k. in L2 induceren, die de condensator C2
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oplaadt. Niet alle energie van Cj wordt dus naar het magnetisch veld van Lj
overgebracht, maar een gedeelte wordt opgehoopt in keten II. De amplitude
van stroom en spanning in keten I neemt hierdoor af.
Zodra er echter wisselstroom in keten II begint te lopen, wordt daardoor
ook een e.m.k. in keten I geïnduceerd. Hierdoor wordt het trillingsverschijnsel
wel beïnvloed, maar toch wordt er gedurende de volgende perioden^weer
energie van I naar II overgedragen, zodat de amplitude van I steeds gtotor
wordt. Het merkwaardige is, dat dit zo door blijft gaan, totdat alle energie
van I naar II is overgedragen. Na verloop van zekere tijd is dus de amplitude
van de stroom in II maximaal en in I nul geworden.
Nu speelt het verschijnsel zich in omgekeerde volgorde af. Keten II draagt
de ontvangen energie weer naar I over en daar verondersteld wordt, dat er
geen verdere dempingsoorzaken bestaan, zal de oorspronkelijk in Cx opge
hoopte energie voortdurend van de ene keten naar de andere overgaan.

i
cX

iz
I
+3

fo

Fig. 22.

In fig. 22 is het stroomverloop in de beide ketens grafisch voorgesteld.
In de beide ketens loopt een wisselstroom, waarvan de amplitude voortdurend
in een bepaald rhythme toe- en afneemt.
Uit een berekening blijkt, dat deze samengestelde trilling is te ontleden in
twee sinusvormige trillingen, die een verschillende frequentie hebben.
Het systeemwan twee gekoppelde ketens trilt dus vrij in twee frequenties. Het
systeem heeft dus twee eigen frequenties.
Noemt men de eigen frequentie van de afzonderlijke ketens, dus indien ze
niet met elkaar gekoppeld zijn:

fo =

i
2 TC

\/1*1 Uj

i

2 TT V^2 ^2

dan geeft een berekening voor de frequenties van de beide koppeltrillingen:
fi =

fo

fo

(17)

V1 + k
V1 —
Hierin is k de koppelingsgraad der ketens, een getal gelegen tussen o en 1.
M
en M de coëfficiënt van
In het besproken geval is k gelijk aan
L>\
wederzijdse inductie tussen Lx en L2
Uit (17) blijkt, dat de frequentie van de ene koppeltrilling hoger, die van de
andere lager is dan f0. Verder dat fx en f2 meer uiteen liggen, naarmate k
groter is. Maakt men de koppeling steeds vaster, waardoor k tot 1 nadert,
fo Bij zeer vaste
dan nadert volgens (17) fi tot oneindig groot en /2 tot—7=.
V2
koppeling behoeft men daarom in de regel slechts met f2 rekening te houden.
Wordt de koppeling steeds losser gemaakt, zodat k tot nul nadert, dan naderen
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f\ en /•> beide tot /0. Bij zeer losse koppeling trilt het systeem practisch in
één frequentie, nl in f0.
Het hierboven geschetste geval, waarbij de energie oneindig lang tussen de
ketens heen en weer blijft gaan, is practisch niet bestaanbaar. Door de verschillende in § n genoemde dempingsoorzaken wordt energie uit het systeem
afgevoerd, waardoor de waarde, die de stroom in de opeenvolgende maxima
bereikt, voortdurend kleiner wordt.
Fig. 23 geeft het stroomverloop in de ketens, indien de demping in rekening
wordt gebracht.
Dat de frequenties van de beide koppeltrillingen des te verder uiteen liggen,
naarmate de koppeling tussen de beide ketens vaster is, kan men ook op de
volgende wijze inzien:

I
■V\/—

—-t

'z

1 é|
1

Fig. 23.

Uit de wisselstroomtheorie is bekend, dat, indien in een keten tegelijkertijd
twee wisselstromen, die niet al te veel in frequentie verschillen, optreden,
de resulterende stroom zwevingen vertoont. De zwevingsfrequentie is dan
gelijk aan het verschil van de frequenties van de beide wisselstromen.
Het eigenaardige stroomverloop in de gekoppelde ketens wordt dus veroor
zaakt door zwevingen. Het tijdsverloop van t0 tot U in fig. 22 is een zwevings
periode; t0—tv een halve zwevingsperiode dus, is het tijdsverloop, waarin de
ene keten alle energie aan de andere overdraagt.
Nu draagt de keten de energie des te sneller over, naarmate de koppeling
vaster is. Bij een vastere koppeling is de zwevingsperiode dus kleiner en de
zwevingsfrequentie groter. Én daar de zwevingsfrequentie gelijk is aan het
frequentieverschil van de beide koppeltrillingen, liggen bij een vastere koppeling
de beide frequenties verder uiteen.
§ 13.

r

MECHANISCH VOORBEELD VAN EEN KOPPELTRILLING.

In fig. 24 zijn aan een verticaal uitgespannen staaldraad twee dwarsstangetjes a en b vastgeklemd, die ieder verzwaard zijn met twee gewichtjes.
Draait men het stangetje a in het horizontale vlak uit zijn middenstand, dan
wordt de staaldraad gewrongen, waardoor een veerkracht wordt opgewekt,
die het stangetje naar de oorspronkelijke stand wil terugdrijven. Laat men het
stangetje nu los, terwijl b wordt vastgehouden, dan voert a een slingerende

il
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beweging om de middenstand uit. Herhaalt men deze proef, terwijl b niet
wordt vastgehouden, dan brengt a, door middel van de gewrongen draad, b
in beweging en b begint nu ook schommelende bewegingen uit te voeren.
Men ziet nu, dat de amplitude van a steeds af- en die van b steeds toeneemt.
Dit gaat zolang door, totdat a volkomen in rust is en b met maximum-amplitude
schommelt. Daarna neemt de amplitude van b weer af en die van a toe, tot
tenslotte b weer in rust is en a met maximum-amplitude schommelt. Dit ver
schijnsel ziet men voortdurend zich herhalen, totdat de demping de schommeling
onwaarneembaar klein heeft gemaakt.
Men kan dit trillingssysteem echter ook laten trillen zonder dat koppeltrillingen optreden. Geeft men de stangetjes een even grote uitwijking naar
dezelfde kant en laat men ze dan tegelijk los, dan
£
blijven ze ook steeds gelijk heen en weer schom
melen en er treden geen zwevingen op.
Geeft men ze een gelijke uitwijking in tegen
gestelde richting en laat men ze weer tegelijk los,
dan treden evenmin koppeltrillingen op. Ze blijven
nu voortdurend tegen elkaar in bewegen. Alleen is
de trillingstijd nu kleiner dan in het eerste geval.
-C53De frequenties, waarin het systeem op deze twee
wijzen trilt, blijken de frequenties van de beide
koppeltrillingen te zijn. Men kan dit controleren,
want het verschil van deze twee frequenties blijkt
gelijk te zijn aan de zwevingsfrequentie, die men
waarneemt, als het systeem koppeltrillingen uitvoert.
£
§ 14.

VERSCHILLENDE KOPPELMETHODEN.

Men noemt twee ketens gekoppeld, indien ze
zodanig opgesteld of verbonden zijn, dat energie
ö»
van de ene keten naar de andere kan worden over
gedragen. Hiertoe is nodig, dat de wisselstroom
in een van de ketens een wisselspanning in de
Fig. 24.
andere kan opwekken.
Dit kan op drie wijzen geschieden:
ie. door middel van een magnetisch veld. Men spreekt dan van magnetische
of inductieve koppeling;
2e. door middel van een electrisch veld. Men noemt dit capacitieve
koppeling;
3e. door middel van een ohmse weerstand. Dit wordt weerstandskoppeling
genoemd. Deze laatste methode kan buiten beschouwing blijven, want in
trillingssystemen, waarvan de demping klein moet zijn, zal men niet opzettelijk
een ohmse weerstand opnemen.
Verder onderscheidt men de koppelmethoden in directe en indirecte.
Men noemt de koppeling direct, indien de ketens een gedeelte van hun zelfinductie, capaciteit of weerstand gemeenschappelijk hebben, en indirect, indien
dit niet het geval is, maar dc koppeling tot stand gebracht wordt door weder
zijdse inductie of doordat de kelens verbonden zijn door een afzonderlijk
schakelelement.
Fig. 25 is een voorbeeld van een indirecte magnetische of indirecte inductieve
koppeling. De ketens hebben geen zelfinductie of capaciteit gemeenschappelijk.
De koppeling wordt uitsluitend tot stand gebracht door de wederzijdse inductie
tussen de spoelen L2 en L4.
In fig. 26 is de koppeling direct magnetisch of direct inductief. De koppeling
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wordt hier tot stand gebracht door een spoel L3, die deel uitmaakt van
beide ketens.
Fig. 27 is een voorbeeld van een directe capacitieve koppeling. De koppeling
wordt tot stand gebracht door de condensator C3, die deel uitmaakt van beide
ketens.
In fig. 28 hebben de ketens geen capaciteit of zelfinductie gemeen. De
koppeling wordt tot stand gebracht door de afzonderlijke condensator C3,
die twee punten van de ketens verbindt, terwijl ze twee andere punten gemeen
hebben.
Er zijn nog tal van andere combinaties mogelijk. Als voorbeeld zijn hier
enkele veel voorkomende gevallen gege\en.
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Koppelingsgraad van twee gekoppelde ketens. Men noemt twee ketens
vaster gekoppeld, naarmate ze elkaar meer beïnvloeden.
Onder de koppelingsgraad van twee gekoppelde ketens, verstaat men de ver
houding van de reactantie, die de koppeling tot stand brengt, tot de wortel uit
het product van de gelijksoortige reactanties van ieder van de ketens.
De koppelingsgraad van de ketens in fig. 25 is dus:
co M
M
. (18)
V o (Lj + L2) * co (L3 + £4)
V(L1 + L2) (L3 + L4)
k is een getal tussen 1 en o.
Men drukt de koppelingsgraad ook wel in procenten uit, waarbij 1 overeen
komt met 100 %.
Zo kan men ook voor de andere voorbeelden de uitdrukking voor k ge
makkelijk neerschrijven.
Het blijkt, dat bij fig. 26 de koppeling vaster wordt, naarmate L3 groter is.
Bij fig. 27 wordt de koppeling vaster, naarmate C3 kleiner is en bij fig. 28
geeft het vergroten van C3 juist een vastere koppeling.
D.
§ 15.

GEDWONGEN ELECTRISCHE TRILLINGEN.

OVERGANGSTOESTAND BIJ IN- EN -UITSCHAKELEN VAN
WISSELSTROOM.

In tegenstelling met bovengenoemde vrije trillingen noemt men de wissel
stromen, die door een wissel-e.m.k. in stand worden gehouden, gedwongen
trillingen.

1
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De stroom, die een wissel-e.m.k. E in een keten veroorzaakt, wordt be
rekend met de wet van Ohm voor wisselstroom: I —

Z'

De frequentie van

de stroom is gelijk aan de frequentie van de e.m.k., die de stroom veroorzaakt.
De e.m.k. dwingt als het ware de stroom in deze frequentie te lopen. Wel
blijkt uit de wisselstroomformules, dat de stroomsterkte van de frequentie
afhankelijk is, maar de eigen frequentie van de keten komt in deze formules
niet voor. Dit is een kenmerkend verschil tussen vrije en gedwongen trillingen.
Bij vrije trillingen wordt de frequentie bepaald door de eigenschappen van het
trillend systeem, bij gedwongen trillingen is de frequentie steeds gelijk aan
die van de e.m.k., die de trilling veroorzaakt.
Wanneer een wissel-e.m.k. in een keten wordt ingeschakeld, neemt de stroom
niet ogenblikkelijk de
door de wet van Ohm
gegeven waarde I = ^

g

11

1

b
c

aan, doch heeft enige
tijd nodig om tot deze
waarde te naderen.
Hetzelfde verschijnsel
doet zich voor als de
amplitude van de wis
sel-e.m.k. in de keten

----- 1

t3
plotseling wordt gewijzigd of als de e.m.k. wordt uitgeschakeld. Men noemt
dit overgangsverschijnselen. Bij iedere wijziging van de e.m.k. verkeert de
stroom enige tijd in een overgangstoestand, alvorens de door de wet van Ohm
gegeven stationnaire waarde wordt bereikt.
Een berekening toont aan, dat gedurende de overgangstoestand de stroom
is samengesteld uit de som van de vrije en de gedwongen trilling. Beginamplitude en fase van de vrije trilling worden bepaald door het moment,
waarop de wijziging van de e.m.k. plaats heeft.
Fig. 29c is de grafische voorstelling van het stroomverloop in een trillingsketen, waarin op het tijdstip t0 een wissel-e.m.k. E wordt ingeschakeld en
op het moment t2 weer wordt uitgeschakeld. Het uitschakelen geschiedt zo
danig, dat de keten ter plaatse van E doorverbonden blijft. De frequentie van E
is hier zodanig gekozen, dat zij gelijk is aan de eigen frequentie van de keten,
zodat de vrije en de gedwongen trilling dezelfde frequentie hebben. Fig. 29a
en 29b stellen respectievelijk de vrije en gedwongen trilling voor. In fig. 29c
is de som van deze beide stromen gegeven, waaruit blijkt, dat de stroom in
de keten begint met een kleine amplitude, die geleidelijk toeneemt. Ongeveer
op het moment tx is de vrije trilling practisch nul geworden en heeft de stroom
E
de stationnaire waarde ^ bereikt. Het tijdvak t0-tl noemt men de aanlooptijd.
Gedurende die tijd verkeert de stroom in de overgangstoestand. Men zegt ook
wel, dat de stroom gedurende die tijd opslingert tot de maximale waarde.
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Wordt op het moment t2 de c.m.k. uil geschakeld, zodanig echter, dat de keten
ter plaatse van E doorverbonden blijft, dan treedt een nieuwe overgangs
toestand in. In deze overgangstijd is de gedwongen trilling niet meer aan
wezig, zodat de stroom enkel uit de vrije trilling bestaat. Op het tijdstip é3
is de vrije trilling practisch geëindigd en de stroom dus nul geworden. Bij het
uitschakelen van de e.m.k. is de stroom dus niet plotseling nul, maar neemt
geleidelijk tot nul af. Men noemt dit het uittrillen van de keten.
Of bij het rekenen met gedwongen trillingen overgangsverschijnselen al of
niet in rekening gebracht moeten worden, moet voor ieder geval afzonderlijk
worden beoordeeld. Uit het bovenstaande blijkt, dat de stroom in de over
gangstoestand verkeert, totdat de vrije trilling practisch is geëindigd.
Nu neemt men wel eens aan, dat een vrije trilling geëindigd is, als de amplitude
tot op een honderdste van de beginwaarde is gedaald. De in de keten op
gehoopte energie is dan tot op een tienduizendste deel van de oorspronkelijke
waarde afgenomen.
Neemt men aan dat dit na n perioden het geval is, dan kan berekend worden
dat
(19)
d
waarin d het decrement is.
In een keten met een decrement van 0,01 wordt dus na —- = 460 perioden
0,01
de trilling als geëindigd beschouwd.
Met behulp van formule (19) kan men de tijd, die een keten nodig heeft
om op te slingeren of uit te trillen, snel bepalen. Bij trillingsketens, die een
grote eigen frequentie hebben, gaat het steeds om zeer kleine tijdvakken en
voor vele gevallen zal de overgangstoestand dan ook buiten beschouwing kunnen
blijven. Indien bv. voor het verrichten van een meting een ongedempte e.m.k.
enkele seconden blijft ingeschakeld, zal men er niets van bespeuren, dat ge
durende de eerste duizendste seconde de stroom nog niet de maximale waarde
had bereikt.
Er zijn echter gevallen, waarbij de e.m.k. zeer kort is ingeschakeld, of waarbij
deze, bv. bij een gemoduleerde e.m.k., voortdurend van grootte verandert,
zodat er in geen enkel tijdvak, hoe klein ook, een constante e.m.k. in de keten
heerst. In dergelijke gevallen treedt een stationnaire toestand nimmer in en
zou het verwaarlozen van de overgangstoestand geheel foutieve uitkomsten
geven. Wanneer bv. in het voorbeeld van fig. 29 de e.m.k. na 2 perioden wordt
uitgeschakeld, heeft de stroom de maximale waarde nog lang niet bereikt.
E
Wordt in dit geval de waarde van de stroom berekend met de formule / = ^
en dus de overgangstoestand verwaarloosd, dan geeft deze berekening klaarblijkelijk een geheel onjuiste waarde. De waarde ^ zou immers pas op het
moment tx bereikt worden, indien de e.m.k. na 2 perioden niet was uitgeschakeld.
§ 16. KETEN MET L, C EN R IN SERIE; SERIE- OF SPANNINGSKESONAN1.E; RESONANTIEKROMME.
Fig. 30 stelt een keten voor, bestaande uit zelfinductie, capaciteit en ohmse
weerstand, waarin de e.m.k. E een stroom doet lopen. Uit de wisselstroomtheorie is bekend, dat de stroomsterkte berekend wordt met de formule:
E
1=
co L —

]/ Ri + (

C)C

\
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Wanneer men de grootte van E constant houdt, maar de frequentie laat
veranderen, dan is de stroom het sterkst bij de resonantiefrequentie.
Zres ==

i

2 7- \/ L C

o> L is dan immers gelijk aan —^ de reactantie coL ------* is dus nul en
coC
coC
de impedantie (de noemer van (20)) zo klein mogelijk. De stroomsterkte is dan
R’

Voor iedere andere frequentie is de stroomsterkte kleiner.
Voor frequenties kleiner dan de resonantiefrequentie is

groter dan coL

en is de reactantie dus capacitief. Voor de frequentie
L

E©
Q

C

nul is coL nul en

oneindig groot, zodat de stroom

nul is.
Voor frequenties groter dan de resonantiefrequentie
is aL groter dan

Fig. 30.

o,C

en is de reactantie dus induc

tief. Laat men de frequentie steeds groter worden, dan

nadert coL tot oneindig groot en

I

coC

tot nul, zodat de stroom tot nul nadert.

Wanneer men de stroomsterkte berekent voor een reeks verschillende
frequenties van E en de gevonden waarden als ordinaat in een assenstelsel
afzet bij de bijbehorende frequenties op de X-as, dan verkrijgt men de grafische
voorstelling van de stroom als functie van de frequentie van de e.m.k., bij constante
amplitude van de e.m.k.
Deze grafische voorstelling wordt resonantiekromme genoemd.
Als men de frequentie ƒ - o bij de oorsprong van het assenstelsel plaatst,
dan beginnen dus alle resonantiekrommen in de oorsprong, bereiken een
maximum bij ƒ = fres, nemen voor grotere frequenties weer af en naderen
voor steeds toenemende frequentie tot nul.
De vorm van de resonantiekromme kan voor verschillende ketens echter
sterk uiteenlopen. Dit blijkt wel uit fig. 31, waar de resonantiekrommen voor
drie verschillende ketens getekend zijn, die dezelfde resonantiefrequentie
hebben.
Opmerking. Bij trillingskringen, die in de radiotechniek veelvuldig worden
gebruikt, loopt er alleen een noemenswaardige stroom bij frequenties, die
betrekkelijk weinig met de resonantiefrequentie verschillen. Het zou dan niet
practisch zijn, om bij de frequentie ƒ = o de oorsprong van het assenstelsel
te plaatsen. Men plaatst de Y-as dan ook bij een frequentie, die weinig met
de resonantiefrequentie verschilt. Indien men b.v. in fig. 31 enkel de kromme III
wil tekenen, kan men de Y-as evengoed bij ƒ = 8oo plaatsen en de figuur bij
ƒ = 1200 weer af breken. Maakt men dan de frequentieschaal wat groter,
zodat de figuur wat breder wordt, dan kan de vorm van het belangrijkste
gedeelte van de kromme ook beter beoordeeld worden.
Betekenis van de resonantiekromme. Voordat wij zullen nagaan, waar
het verloop van de resonantiekromme door wordt bepaald, zal eerst met een
enkel woord worden gewezen op de betekenis, die de vorm van deze kromme
voor de radiotechniek heeft.
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In dc antenne van een ontvanger worden door de verschillende zenders
tegelijkertijd e.m.k.'en van verschillende frequentie opgewekt. Daar men
slechts één zender tegelijk hoorbaar wil maken, is het noodzakelijk, om enkel
de door deze zender opgewekte e.m.k.’en tot de ontvanger toe te laten en de
overige op een of andere wijze buiten te sluiten. Dit is mogelijk met behulp
van een trillingskring, waarvan de resonantiefrequentie gelijk is aan de
frequentie van de gewenste e.m.k. De e.m k., die de resonantiefrequentie
van de keten heeft, zal immers een sterkere stroom veroorzaken dan andere
e.m.k.’en van gelijke grootte.
Uit een aanschouwing van fig. 31 blijkt onmiddellijk, dat een e.m.k., waar
van de frequentie slechts weinig met de resonantiefrequentie verschilt, minder
stroom zal veroorzaken, naarmate de resonantiekromme nabij het resonantiepunt een steiler verloop heeft. Bij kromme III is dat in veel meerdere mate
het geval dan bij II.
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Men zegt, dat kromme III een scherpere resonantiepiek of een grotere
resonantiescherpte heeft dan II.
Worden in een kring met grote resonantiescherpte meerdere e.m.k.'en ge
ïnduceerd met onderling verschillende frequenties, dan zullen de e.m.k.’en,
waarvan de frequenties gelijk of bijna gelijk zijn, aan de resonantiefrequentie
vant
keten een zeer veel sterkere stroom veroorzaken dan de overige e.m.k.’en.
Zo n keten kiest als het ware uit een reeks e.m.k.’en een enkele of een kleine
groep uit, die zeer sterk bevoorrecht wordt boven andere. De keten zal die
keuze (selectie) des te scherper maken, naarmate de resonantiescherpte groter is.
Men noemt de resonantiescherpte daarom ook wel de selectiviteit van de keten.
Een keten met grote selectiviteit maakt het mogelijk om, zoals men het uitdrukt, op een zendstation af te stemmen en andere zendstations uit te stemmen.
Nu wekt een ongedempte telegrafiezender in de ontvangantenne een e.m.k.
van een enkele frequentie op. Wil men die zender zo storingsvrij mogelijk
ontvangen, dan is het dus zaak kringen te gebruiken, die een zo groot mogelijke
resonantiescherpte hebben.
Een telefoniezender wekt in de ontvangantenne een grote menigte e.m.k.'en
op, die in een smalle frequentieband van ongeveer 10 kiloperioden breedte bij
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elkaar liggen. Om telefonie goed te ontvangen, is het nodig al die e.m.k.’en
in hun juiste sterkteverhouding te ontvangen. Een te grote resonantiescherpte
zou dit onmogelijk maken en de telefonie sterk vervormen. Voor telefonieontvangst moet de resonantiekromme dus een bepaalde breedte hebben.
De vorm, die een resonantiekromme moet hebben, hangt dus af van het doel,
waarvoor men de kring wil gebruiken.
Vorm van de resonantiekromme. Om een kring voor een bepaald doel
te kunnen construeren, of als selectiemiddel te kunnen beoordelen, moeten
twee dingen bekend zijn:
ie door welke factoren de resonantiescherpte van een keten wordt bepaald;
2e hoe groot de breedte van de frequentieband is, die nog met genoeg
zame sterkte tot de ontvanger wordt toegelaten Deze gegevens zijn vastgelegd
in de begrippen kwaliteitsfactor en resonantiebreedte, die thans achtereen
volgens besproken zullen worden.
In fig. 31 zijn de resonantiekrommen van drie verschillende ketens getekend.
Van deze drie ketens is de effectieve weerstand R gelijk. Ook is het product
LC gelijk, zodat de ketens eenzelfde resonantiefrequentie hebben.
Het quotiënt ^ heeft voor alle drie ketens echter een verschillende waarde.
Van keten I is dit het kleinst, van keten II io2 maal zo groot en voor keten III
io4 maal zo groot als van keten I. De vorm van de resonantiekromme wordt
hierdoor blijkbaar sterk beïnvloed. De resonantiescherpte blijkt nl. des te
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groter te zijn, naarmate het quotiënt ^ een grotere waarde heeft.
Dit kan op de volgende wijze uit formule 31 worden afgelezen:
Voor resonantiefrequentie is de reactantie nul, dus
1
cOfes
= (U
res C
zodat de stroom gelijk is aan:

ƒ
ires ” R'

Voor een frequentie, die 10 % groter is dan de resonantiefrequentie, wordt
de reactantie:
1
1,1 • wres L
1,1 • cores C
Dit verschil is voor eenzelfde waarde van wres groter, naarmate cores L en
1
1 ~ beide grotere getallen zijn. De waarde van cores L en
kan men
0Jres C
<üres ^
groot maken, door L groot en C klein te kiezen. Is dus van een keten het
quotiënt ^ groot, dan zal voor frequenties, die slechts weinig van de resonantieC
frequentie verschillen, de reactantie reeds een grote waarde hebben, zodat de
stroom bij die frequenties reeds belangrijk kleiner is dan bij resonantie. Dit
betekent, dat de keten een scherpe resonantiepiek heeft.
Het volgende getallenvoorbeeld laat dit duidelijk zien:
In fig. 31 is voor alle drie ketens de stroom voor de resonantiefrequentie
(/res == 1000 p/sec) 1 A. Wordt de frequentie verminderd tot 950 p/sec, dan
blijft de stroom in I practisch 1 A; in II wordt de stroom 0,51 A, dat is dus
ongeveer de helft van 7res, terwijl in keten III de stroom 0,059 A wordt en
dus ongeveer tot op — van 7res wordt teruggebracht.
20
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Ook de grootte van de effectieve weerstand R heeft invloed op de resonantie
scherpte van de keten. Dit blijkt uit een beschouwing van fig. 32. In deze
figuur zijn de resonantiekrommen getekend van drie ketens, die eenzelfde
L- en C-waarde hebben, doch een verschillende effectieve weerstand. De
ketens hebben dus eenzelfde resonantiefrequentie, terwijl ook het quotiënt ^
voor alle drie dezelfde waarde heeft. De effectieve weerstand van de ketens I,
II en III bedraagt resp. 100 D, 50 D en 10 D. Hierdoor is de stroomsterkte
bij resonantie (voor eenzelfde waarde van E) voor alle drie verschillend. Om
nu de vorm van de resonantiekrommen goed met elkaar te kunnen vergelijken,
is in fig. 32 op de Y-as niet I, maar J uitgezet, zodat de maximum-waarde
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voor iedere kromme 1 wordt. Door vergelijking van de drie krommen blijkt,
dat de resonantiescherpte van een keten des te groter is, naarmate de effectieve
weerstand Reff een kleinere waarde heeft. Deze invloed van R kan op de
volgende wijze uit formule (20) afgelezen worden:
De impedantie bij resonantiefrequentie is: •^res — R»
en voor de frequentie fxi

Zh =

/ R2 + [

I

2

(óL------ :

CüC

Maakt men R bv. 10 maal zo groot, dan wordt ZTes 10 maal zo groot, maar
Zfi minder dan 10 maal zo groot.
Bij een vergroten van R neemt de impedantie voor frequenties buiten
resonantie dus in mindere mate toe dan die bij resonantie en bijgevolg neemt
de stroom buiten resonantie in mindere mate af dan die bij resonantie.
Dit betekent, dat de resonantiescherpte bij vergroten van R kleiner wordt.
Een getallenvoorbeeld laat dit eveneens duidelijk zien.
Stel, dat door de verandering van cores in
de reactantie cL-------^
ü)j

C

gelijk wordt aan 10. Is R = 0,1 O, dan wordt de impedantie V o,i2 + io2,

■
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dat is practisch io Q. Bij cores was de impedantie gelijk aan R, dus 0,1 D,
zodat de impedantie door de frequentieverandering ioo maal zo groot en de
stroom dus honderd maal zo klein is geworden. Was R echter io D geweest,
dan zou bij dezelfde frequentieverandering de impedantie \/io2+io2 = ioV2
geworden zijn. Bij co res was in dit geval de impedantie io D, zodat de impe
dantie slechts V2 maal zo groot en dus I slechts V2 maal zo klein zou zijn
geworden.
Een getallenvoorbeeld uit fig. 32 toont de invloed van R eveneens duidelijk
aan. Indien de resonantiefrequentie 10 % verkleind wordt, dus indien /res van
1000 p/sec teruggebracht wordt tot 900 p/sec, dan heeft dit tot gevolg, dat
in keten I, waar R = 100 D, de stroom vermindert tot 0,945 ’^resketen II,
waar R
50 O, vermindert de stroom tot 0,825 */res, terwijl in keten III,
waar R — 10 £1, de stroom tot 0,282 • Ires teruggebracht wordt.
Achtereenvolgens is dus aangetoond, dat de resonantiescherpte des te groter
is, naarmate het quotiënt

groter en de effectieve weerstand R kleiner is.

Nu is het logarithmisch decrement van een trillingsketen d = n R

^L.

Het blijkt dus, dat de voorwaarden voor een grote resonantiescherpte dezelfde
zijn als die voor een klein decrement.
De resonantiescherpte van een keten is dus groter, naarmate het logarithmisch
decrement kleiner is.
Kwaliteitsfactor. Het voorgaande kan als volgt kort worden samengevat:
De absolute waarde van de impedantie neemt bij een frequentieverandering
van /res tot fl des te meer toe, naarmate de reactantie bij flf co Lx — —dus,
cox C
een grotere waarde heeft en deze waarde is des te groter, naarmate cores L =
grote getallen zijn.
^res C
Het aantal malen, dat de impedantie bij deze frequentieverandering is toe
genomen, hangt echter af van de grootte, die de reactantie bij de frequentie f1
heeft t.o.v. de effectieve weerstand R.
Het aantal malen, dat de impedantie toeneemt bij een frequentieverandering
van /res tot flt wordt dus bepaald door de verhouding van cores L (of—
tot de effectieve weerstand R.
\ <Ures /
Dit quotiënt

r\_^res

v

R

(21)

noemt men de kwaliteitsfactor van de keten.
De resonantiescherpte van een keten is dus des te groter, naarmate de kwaliteitsfactor Q een grotere waarde heeft.
Opmerking. Volgens formule (16) is het decrement van de kring gelijk aan

d

^ •
co L

Hieruit volgt dat:

<?=!

(22)

De kwaliteitsfactor is dus omgekeerd evenredig met het decrement. Voor
een klein decrement en een grote Q-factor gelden dus dezelfde voorwaarden.
De vraag rijst dan, waarom er nog behoefte bestaat aan de kwaliteitsfactor,
indien het decrement hetzelfde tot uitdrukking brengt. Dit zal in het kort
worden toegelicht.

'
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Kwaliteitsfactor van spoelen. In § n is besproken, dat de effectieve
weerstand van een trillingskring een maat is voor alle dempingsoorzaken
tezamen. Nu wordt bij kringen, zoals die in de radiotechniek voor selectiedoeleinden worden gebruikt, de effectieve weerstand practisch uitsluitend
bepaald door de spoelen. De condensatoren en de verbindingsdraden dragen
er slechts heel weinig toe bij.
Volgens (21) is de kwaliteitsfactor van een kring niet enkel afhankelijk van
de spoel, want de resonantiefrequentie van de keten komt er immers in voor.
Als men echter het quotiënt °D voor andere frequenties bepaalt, dan blijkt
dit voor een zeer groot frequentiegebied practisch een constante waarde te
hebben. Dit komt door de toevallige omstandigheid, dat de effectieve weer
stand R ongeveer evenredig met de frequentie toeneemt (zie § 26). Nu is
volgens de wisselstroomtheorie het quotiënt ( D de tangens van de faseverschuiving tussen stroom en klemspanning van de spoel. Hoe groter de
tangens, hoe dichter is de faseverschuiving bij 90° en hoe verliesvrijer is de spoel.
Daarom noemt men het quotiënt
oL

o- *

(21a)

de kwaliteitsfactor of Q-factor van de spoel.
Men kan hier niet van een decrement spreken. Dit is alleen bij een trillings
kring mogelijk. Wanneer men de spoel in een trillingskring opneemt en bij
resonantiefrequentie van de kring de invloed van de effectieve weerstand van
het geheel wil beoordelen, dan is het duidelijk, dat de kwaliteitsfactor ons
meer zegt dan het decrement.
Opmerking. Er is gezegd, dat de effectieve weerstand van een spoel ongeveer
evenredig met de frequentie toeneemt en dat daarom de Q-factor over een
breed frequentiegebied nagenoeg constant is. Voor zeer grote frequentie
verschillen geldt dit niet meer en is de Q-factor dus wel degelijk afhankelijk
van de frequentie. Daarom moet men de Q-factor steeds bepalen met een
frequentie, die van dezelfde grootte-orde is als die, waarbij men de spoel
zal gebruiken.
De Q-factor van spoelen, die bij de radiotechniek gebruikt worden, kan
zeer uiteenlopende waarden hebben. De meest voorkomende waarden liggen
tussen 50 en 300. Bij het beoordelen van de Q-factor, moet men deze beschouwen
in verband met de frequentie, want naarmate de frequentie hoger wordt,
is het moeilijker om een hoge Q-waarde te bereiken.
Zo is bij 10 Mp/sec 100 al een zeer goede waarde, maar bij 100 kp/sec is
dat maar zeer matig. Daarbij komen in de regel waarden voor, die twee tot
drie maal zo groot zijn.
Resonantiebreedte. Onder de resonantiebreedte B van een keten verstaat
men het verschil tassen de twee frequenties, waarbij de stroom in de keten 1/2 V 2 • /res
bedraagt.
Als voorbeeld wordt kromme II van fig. 31 genomen.
fi en ƒ2 zijn de twee frequenties, waarbij de stroom l/2 v/2-/res bedraagt.
In dit geval is dat dus 0,707 A en de resonantiebreedte is:
B = ft — fi p/sec.
Uit formule (20) blijkt, dat fx en f2 de twee frequenties zijn, waarvoor de reactantie
gelijk is aan de weerstand R.
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Hieruit kan men afleiden, dat de resonantiebreedte gelijk is aan:
R
B
2 7Z L

(23)

B wordt uitgedrukt in p/sec of kp/sec.
De resonantiebreedte is de grootheid, die ons het beste inlicht omtrent de
selectiviteitseigenschappen van de kring. Wanneer men bv. bij de ontvangst
van telefonie de antennekring zodanig construeert, dat de resonantiebreedte
10 kp/sec is, dan is men er zeker van, dat geen enkele e.m.k. in deze band
een stroom zal veroorzaken, die kleiner is dan 0,7 van /res.
Bij ontvangst van ongedempte telegrafie, waar het om een enkele frequentie
gaat, zal men naar een zo groot mogelijke resonantiescherpte streven. De
resonantiebreedte, die de kring dan nog heeft, geeft ons een inzicht, in hoe
verre een station, dat op een naburige frequentie werkt, kan storen. Want
men kan de resonantiebreedte maar niet willekeurig klein maken. Vooral bij
hoge frequenties is het niet mogelijk om B de kleine waarde te geven, die men
wel zou wensen. In de uitdrukking voor B komt de frequentie niet voor en
daarom zou men kunnen menen, dat B onafhankelijk van de frequentie was.
In werkelijkheid is dat niet zo, omdat, zoals reeds eerder is opgemerkt, de
effectieve weerstand R met de frequentie toeneemt. De resonantiebreedte
R
B
doet dit dus ook.
2 7Ü L

Het verband tussen resonantiebreedte en kwaliteitsfactor. Vermenig
vuldigt men teller en noemer van (23) met /res, dan verkrijgt men:
B=

/res ~ R
— /res ’
27Z/res * L

ojL

'res

.JL.
Q

Hieruit blijkt dus, dat:
b

=

0

(24)

/res
'
(25)
B
Uit dit verband tussen B en Q blijkt onmiddellijk, dat het onmogelijk is,
om kringen met een hoge resonantiefrequentie een kleine resonantiebreedte
te geven.
Zoals reeds eerder is opgemerkt, kan men bij de meest zorgvuldige constructie
de Q-factor slechts tot een bepaald bedrag opvoeren. Zelfs, indien men bij
hoge frequenties eenzelfde Q-factor kon bereiken als bij lagere, dan nog zou
volgens (24) B evenredig met de frequentie toenemen. Maar, zoals reeds
vermeld is, neemt de Q-factor bij hogere frequenties af en dit maakt de zaak
voor B dus nog erger. Bij hoge frequenties is de waarde van B dan ook zo
groot, dat de meest zorgvuldig geconstrueerde kring een absoluut onvoldoende
selectiemiddel vormt. Hoe men dan, door combinatie van kringen en door
bijzondere ontvangsystemen, toch voldoende selectiviteit bereikt, wordt later
besproken.
Opmerking. De resonantiebreedte is hier gedefinieerd als het verschil
tussen de twee frequenties, waarbij de stroom 1/2 V2'Ires is.
Deze definitie is niet internationaal vastgesteld. Men vindt ook wel definities,
en

Q

waarbij de stroom teruggebracht wordt tot op —7^ • /res of tot op — • ITes- Ue
V5
10
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uitdrukkingen voor B, die men volgens die definities verkrijgt, verschillen
jR

echter slechts in de coëfficiënt van -j- • In het vervolg zal hier steeds de op
blz. 32 gegeven definitie worden gebruikt.
Spanningsverhoging door resonantie. Als in een trillingsketen een
wissel-e.m.k. is opgenomen, waarvan de frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie van de keten, dan is, wanneer de stationnaire toestand is ingetreden,
dus wanneer de keten is opgeslingerd, de stroom gelijk aan:
E
ƒ = =r
R'
Is R zeer klein t.o.v. co L, dan is de spanningsval, die deze stroom in R
veroorzaakt, te verwaarlozen en is de klemspanning van de spoel:
cores ^
Vl = / (0res L = — • cores L of Vl = E •
R *
R
wres
E
Nu is bij ketens met geringe demping
veel groter dan 1, zodat de
R
klemspanning van spoel en condensator veel groter is dan de e.m.k. in de
keten. Men noemt dit verschijnsel spanningsverhoging door resonantie en maakt
er gebruik van om door middel van de vaak zeer kleine e.m.k.'en, die de
aethergolven in de ontvangantenne veroorzaken, betrekkelijk grote spanningen
te verkrijgen. Ook om deze reden is het dus gewenst, dat een keten een grote
kwaliteitsfactor heeft.
§ 17.

PARALLELSCHAKELING VAN ZELF INDUCTIE EN CAPACITEIT.
PARALLEL- OF STROOMRESONANTIE.

De trillingsketen in fig. 33 bestaat uit een verliesvrije condensator met een
capaciteit van C farad en een spoel met een coëfficiënt van zelfinductie van
L henry en met een kleine effectieve weerstand van R ohm. Tussen de punten
A en B van deze keten is de wissel-e.m.k. E
aangelegd.
i
A
De condensator en de spoel zijn dus parallel
>L
geschakeld en aangesloten op een generator
'c
L
met een e.m.k. E. De inwendige weerstand
van de generator wordt verwaarloosd. Deze
e schakeling komt in de radiotechniek zeer veel
voor en is minstens even belangrijk als de in
e>
de vorige paragraaf besproken serie-schakeling,
omdat zich ook hierbij belangrijke resonantieFig. 33verschijnselen voordoen.
Onder de resonantiekromme bij parallelschakeling verstaat men de grafische
voorstelling van de stroom I in het onvertakte gedeelte, als functie van de
frequentie van E, bij constante amplitude van E. Met het onvertakte gedeelte
worden de leidingen bedoeld, die de punten A en B met E verbinden (fig. 33).
In fig. 34 stelt de stippellijn een gedeelte van de resonantiekromme voor
en uit de volgende beschouwing moge het verloop van deze kromme blijken.
De stroom I is gelijk aan de vectorsom van de beide stromen Iq en /lƒC = E -co C en ijlt 90° voor op E.
co L
E
en ijlt een hoek 9 na op E, waarbij tg 9
/l =
R *
VR2 + o>2 L2

E-0
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Fig. 35a geeft het vectordiagram voor een lage frequentie van E. Ic is klein
en /l groot, zodat de vectorsom I in hoofdzaak door /l bepaald wordt. Voor
lage frequenties is I dus groot en daar R klein is, ijlt I bijna 90° na op E.
Fig. 35b geeft het vectordiagram voor een hoge frequentie. Ic is groot en /l
klein, zodat de vectorsom I in hoofdzaak door Iq bepaald wordt. Voor hoge
frequenties is I dus ook groot, doch ijlt bijna 90° voor op E.
In fig. 35c is het vectordiagram getekend voor die frequentie, waarbij Iq
gelijk is aan Ii_ sin 9. De twee wattloze stromen zijn aan elkaar gelijk, zodat
de stroom I in fase is met E.
De frequentie, waarbij E en I in fase zijn, wordt resonantiefrequentie genoemd.
Zoals uit fig. 35c blijkt, zijn bij de resonantiefrequentie 7l en Ic beide
groot, doch is I klein.
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Uit een beschouwing van de drie vectordiagrammen van fig. 35 blijkt, dat
het minimum van de resonantiekromme nabij de resonantiefrequentie moet
liggen. Een berekening toont aan, dat het bij een iets hogere frequentie ligt,
doch voor ketens met geringe demping mag worden aangenomen, dat het
minimum van de resonantiekromme met de resonantiefrequentie samenvalt.
Een berekening geeft voor de resonantiefrequentie:
/res — 2nV LC

R2
L2

(27)

Voor ketens met geringe effectieve weerstand, zoals hier beschouwd worden,
R2
1
is jy < < tyï, zodat de resonantiefrequentie /res en de eigen frequentie /e
LC
van de trillingsketen gelijk gesteld kunnen worden aan:
1
fe =/res =
(28)
2 7u \/LC
Men kan de trillingsketen als een enkele impedantie Z beschouwen, die
tussen de punten A en B is geschakeld en waar de e.m.k. de stroom I door
heen drijft. De waarde, die Z voor verschillende frequenties van E heeft, kan
uit de stroom bij die frequenties worden gevonden door de wet van Ohm
jLé

I = — toe te passen. Doet men dit voor de verschillende punten van kromme I
Z
in fig. 34, dan verkrijgt men de kromme Z. Deze kromme is dus de grafische
voorstelling van de impedantie tussen de punten A en B _ (fig. 33) als functie
van de frequentie van E. De amplitude van E is daarbij constant gedacht.
Men noemt deze kromme ook wel resonantiekromme.
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Uit deze kromme blijkt, dat de keten bij de resonantiefrequentie de grootste
impedantie heeft.
Voor de waarde van de impedantie bij resonantiefrequentie vindt men door
berekening:
l
(29)
Ares
CR

z

Nu zijn bij resonantiefrequentie stroom en e.m.k. in fase, zodat de keten
zich voor stromen, die de resonantiefrequentie hebben, gedraagt als een Ohmse
weerstand van

ohm. Voor alle andere frequenties is de impedantie kleiner

en uit de vectordiagrammen van fig. 35 volgt, dat de keten zich voor frequenties
kleiner dan fres als een zelfinductie met weerstand in serie gedraagt en voor
frequenties groter dan /res als een capaciteit met weerstand in serie. Men merke
op, dat Zres omgekeerd evenredig is met R, de effectieve weerstand van de
keten. Laat men R tot nul naderen, dan nadert Zres tot oneindig groot.
Uit een nadere beschouwing van de resonantiekromme blijkt de betekenis
van parallelresonantie. Stel, dat men de keten opneemt in een kring, waarin
tegelijkertijd enige stromen van gelijke amplitude, doch verschillende
frequentie lopen, dan zullen deze stromen geen gelijke spanningen tussen de
punten A en B veroorzaken. De keten heeft voor verschillende frequenties
immers een verschillende impedantie. Daar de spanningsval, die een stroom
veroorzaakt, gelijk is aan I ♦ Z, kan men uit kromme Z van fig. 34 onmiddellijk
aflezen, hoe de klemspanningen, die de verschillende stromen veroorzaken,
zich onderling verhouden.
Evenals bij serieresonantie heeft men in de schakeling van fig. 33 een selectie
middel. De keten vormt de grootste impedantie voor stromen, waarvan de
frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie van de keten. Voor een na
burige frequentie is de impedantie des te kleiner, naarmate de resonantie
kromme Z (fig. 34) steiler verloopt. Ook hier betekent een scherpe resonantiepiek een grote selectiviteit.
Het begrip resonantiebreedte kan men hier eveneens invoeren.
Onder de resonantiebreedte bij parallelresonantie verstaat men het verschil
tussen de frequenties f2 en flt waarbij de impedantie, die de keten vormt, 1/2 V2
maal de impedantie bij resonantiefrequentie bedraagt.
Nu kan worden aangetoond, dat voor ketens, met geringe demping, de
kromme Z als functie van ƒ bij parallelresonantie (fig. 34) dezelfde vorm
heeft als de kromme I als functie van ƒ bij serieresonantie (fig. 31). Dit wil dus
zeggen, dat bij parallelschakeling volgens fig. 33 de impedantie tussen de
punten A en B op eenzelfde wijze met de frequentie van E zal veranderen
als bij de serieschakeling volgens fig. 30 de stroom dit doet. De voor Q en B
gevonden waarden bij serieresonantie gelden dus zonder meer ook voor parallel
resonantie.
Wat de getallen Q en B betreft, behoeft dus geen onderscheid gemaakt te
worden tussen parallel- en serieresonantie. Het zijn constanten van de trillingsketen. Voor de serieschakeling hebben deze getallen betrekking op de kromme,
die de stroom als functie van de frequentie geeft en voor de parallelschakeling
op de kromme, die de impedantie als functie van de frequentie voorstelt.
Wil men een keten construeren, die voor een bepaalde frequentie een grote,
en voor naburige frequenties een veel geringere impedantie heeft, dan moet
die keten aan dezelfde voorwaarden voldoen, die gesteld worden voor een
grote resonantiescherpte bij serieresonantie, m.a.w. de Q-factor <0res L moet
R
zo groot mogelijk zijn.
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Men beschouwe thans nogmaals fig. 35c. Deze figuur geeft een overzicht
van de verhouding van de stroomsterkten in de verschillende takken bij parallelresonantie, dus voor het geval, dat in fig. 33 de frequentie van E gelijk is aan
de resonantiefrequentie van de trillingsketen. Als de weerstand R zeer klein is,
zijn 7c en Ij_ ongeveer gelijk en tegengesteld gericht en zijn zij beide veel
groter dan de stroom 7 in het onvertakte gedeelte. Loopt in de condensatortak
de stroom naar beneden, dan is deze in de spoeltak naar boven gericht, en
omgekeerd. Dit betekent, dat de stroom 7 klein is, maar dat in de trillings
keten een sterke stroom loopt, die rondgaande stroom wordt genoemd.
De verhouding van de rondgaande stroom tot die in het onvertakte gedeelte
vindt men als volgt:
De rondgaande stroom is de stroom in de spoeltak of in de condensatortak, dus:
7l = 7c = E w C.
De stroom in het onvertakte gedeelte is:

De verhouding van 7l tot 7 is dus:

-■i
7l
7

C R
E co C
E

o)L
R

L
Bij resonantie is de rondgaande stroom dus Q maal zo^sterk als de stroom
in het onvertakte gedeelte.
Hieruit volgt, dat bij resonantie de impedantie, die de parallelkring aan de
stroom biedt, Q maal zo groot is als de impedantie van de spoeltak of de
condensatortak alleen, hetgeen men gemakkelijk kan verifiëren.
Opmerking. Evenals bij serieresonantie heeft de stroom bij inschakelen van de
e.m.k. niet ogenblikkelijk de hier gegeven waarde. Ook hier is een overgangs
tijdperk, waarin de rondgaande stroom tot de grootste waarde opslingert. In het
bovenstaande is enkel met de stationnaire toestand rekening gehouden.
§ 18. VERGELIJKEND OVERZICHT VAN SERIE- EN
PARALLELRESONANTIE IN KETENS MET GERINGE DEMPING.

Serieresonantie.
Zr es —

Parallelresonantie.

Zie fig. 30.

1

Tres =

2 7Z VL C

Zie. fig. 33.

I

2 TT \/L C

Zres ~ R

L
Zres - CR

Voor ƒ < /res keten capacitief.
Voor ƒ >/res keten inductief
Voor /res is :
co L
impedantie van de keten R

Voor ƒ < Zres keten inductief.
Voor ƒ > /res keten capacitief.
Voor /res is:
co L
= Q
impedantie van de keten

-<?

maal kleiner dan de impedantie van
de spoel.
klemspanning van de spoel is:
VkL =

TT*E = Q-E

maal groter dan de impedantie van
de spoel.
stroom in de keten is:
co L
/l = Ic = -w1
• 7 = Q • 7.
R

Opmerking. In de moderne literatuur duidt men de begrippen serieresonantie
en parallelresonantie veelal aan met resp. resonantie en anti-resonantie.

38
§ ig.

GEDWONGEN TRILLINGEN IN GEKOPPELDE KETENS.

Het komt vaak voor, dat de e.m.k., die gedwongen trillingen in een keten
veroorzaakt, niet in de keten zelf is opgenomen, maar in een aparte kring,
die met eerstgenoemde is gekoppeld. Ook wordt met een kring, waarin een
e.m.k. gedwongen trillingen veroorzaakt, soms een tweede keten gekoppeld.
Deze twee gevallen komen op hetzelfde neer, het is maar hoe men de zaak
beschouwt. Er is een systeem van twee gekoppelde ketens en in een van deze
is een e.m.k. opgenomen.
Een systeem van twee gekoppelde ketens kan op zeer verschillende wijzen
zijn samengesteld. Ten eerste kan ieder van de ketens bestaan uit zelfinductie, capaciteit of weerstand, of uit een combinatie hiervan. Dit geeft
reeds veel mogelijkheden. Ten tweede kan de koppeling verschillend zijn, nl.
inductief, capacitief, door middel van weerstand of gemengd. Deze koppelmethoden werden reeds bij vrije trillingen in gekoppelde ketens besproken.
Ten derde kan de koppelingsgraad verschillende waarden hebben. Dit alles
te zamen geeft een zo grote verscheidenheid in combinaties, dat weinig algemene
regels te geven zijn omtrent de stromen, die een e.m.k. in een stel gekoppelde
ketens zal veroorzaken. Maar daar is ook
geen behoefte aan, omdat ieder geval afzon
derlijk beschouwd en berekend kan worden.
Intussen is bij een inductieve koppeling
de berekening niet zo eenvoudig als bij het
bekende geval uit de sterkstroomtechniek,
waar twee ketens door een sterkstroomtransformator zijn gekoppeld. Voor dit geval
C
Fig. 36.
kan een eenvoudige aequivalente schakeling
worden afgeleid. Maar dit is een zeer bijzon
der geval, want deze aequivalenteschakeling geldt alleen voor het geval, dat
de transformator practisch geen spreiding heeft en zo zwaar belast is, dat
de magnetiseringsstroom verwaarloosd mag worden. Aan deze voorwaarden
wordt bij hoogfrequente trillingen nimmer voldaan. De grof gelamelleerde
gesloten ijzerkernen kan men daarbij niet gebruiken, omdat deze veel te grote
verliezen zouden veroorzaken. Als men ijzer bij hoogfrequent-spoelen gebruikt,
is dit steeds in de vorm van ijzerpoederkern. Dit kernmateriaal bestaat uit zeer
fijn verdeeld ijzer, opgenomen in een isolatiestof en daarmede tot een massief
geheel samengeperst. Door de zeer fijne verdeling zijn de wervelstroomverliezen dan klein. Maar het ijzer is nu ook in veel mindere mate aanwezig,
waardoor de koppeling dan nimmer zo vast is, dat spreiding mag worden
verwaarloosd. Bovendien zijn er soms redenen, die een vaste koppeling on
gewenst maken. (Zie blz. 40.)
In deze paragraaf worden een paar gevallen van gedwongen trillingen in
gekoppelde ketens besproken, die voor later te behandelen onderwerpen van
belang zijn. Berekeningen worden echter achterwege gelaten.
In fig. 36 stelt I een trillingsketen voor, waarin de wissel-e.m.k. E een
gedwongen trilling veroorzaakt. Met deze trillingsketen is keten II, bestaande
uit zelfinductie en weerstand, inductief gekoppeld. De stroom in Lx induceert
een e.m.k. van wederzijdse inductie in L2, waardoor een stroom in keten II
ontstaat. Deze stroom in keten II induceert een e.m.k. terug in Lx, waardoor
de stroom in keten I wordt beïnvloed. Men noemt dit wel de terugwerking
van keten II op I.
Uit een berekening, waarmede de stromen in beide ketens worden gevonden,
blijkt, waaruit de terugwerking van keten II op I bestaat. Wordt keten II
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met I gekoppeld, dan heeft dit op de stroom in I eenzelfde invloed, alsof de
co2M2
effectieve weerstand R1 met een bedrag
• Ro wordt vermeerderd en de
Z22
<ó2M2
coëfficiënt van zelfinductie Lx met een bedrag
• L, wordt verminderd.
Z22
Hierin is w gelijk 2 tz f, M de coëfficiënt van wederzijdse inductie tussen
de spoelen
en L2 en Z2 de impedantie van kring II, die gelijk is aan
VRo1
to2 L22.
Uit het bovenstaande blijkt, dat door het koppelen van keten II met I de
kwaliteitsfactor van I door het vermeerderen van R wordt verkleind en de
eigen frequentie door het verminderen van L wordt vergroot.
Uit dit voorbeeld moge blijken, hoe geleiders, die zich in de nabijheid van
een trillingsketen bevinden, de demping van de keten kunnen vergroten en de
eigen frequentie kunnen wijzigen.
Dit geval doet zich voor bij het afschermen van spoelen (zie blz. 51).

n

I
L

L2

E.

C2
Fig. 37.

Fig. 37 stelt voor een trillingsketen II, die inductief is gekoppeld aan een
generator, waarvan de e.m.k. E en de inwendige weerstand R{ is. Dit geval
onderscheidt zich van het voorgaande alleen hierdoor, dat de condensator
thans in kring II is opgenomen. Daar keten II nu zowel capaciteit als zelf
inductie bevat, kan de stroom zowel voor- als naijlen op de in L2 geïnduceerde
e.m.k. Hierdoor wijkt de terugwerking van keten II op I slechts in één opzicht
af van die, in het vorige voorbeeld genoemd. De coëfficiënt van zelfinductie
van keten I kan nu nl. door keten II zowel vergroot als verkleind worden met
het hierboven genoemde bedrag. Dit hangt van de frequentie van E af.
De weerstand
wordt echter ook hier steeds vergroot met
co2M2
*22

• R2 ohm.

In fig. 38 bestaan beide ketens uit C, L en R. Het belangrijkste is het geval,
waarbij de beide ketens trillingsketens zijn, die dezelfde eigen frequentie
en een klein decrement hebben.
Volgens § 12 heeft zo'n systeem twee eigen frequenties. Nu treedt in het
algemeen resonantie op, indien de frequentie van de e.m.k. gelijk is aan de
eigen frequentie van het trillend systeem. Daarom is het te verwachten, dat
de schakeling van fig. 38 twee resonantiefrequenties heeft, die gelijk zijn aan
de in § 12 genoemde eigen frequenties. De resonantiekrommen tonen aan,
dat dit inderdaad het geval is.
De beide krommen in fig. 39 geven een grafische voorstelling van de stroom
in keten I als functie van de frequentie van E. Kromme A vertoont twee
resonantiepieken, die verder uiteen liggen, naarmate de koppeling tussen de
kringen vaster is. Kromme B is de resonantiekromme voor een zeer losse
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koppeling, waarbij volgens § 12 fi = f2 = fr- Deze kromme vertoont slechts
één resonantiepiek.
De stroomsterkte, die E in keten II veroorzaakt, is afhankelijk van de
coëfficiënt van wederzijdse inductie tussen Lx en L2.
Indien beide ketens dezelfde eigen frequentie hebben, die gelijk is
i aan de
frequentie van de e.m.k., dan wordt in II maxi
male stroom geïnduceerd indien:
3
M =
1 ^2
(30)
co

Bedenkt men, dat bij radiofrequenties co een
zeer grote waarde heeft en dat Rl en i?2 m de
regel betrekkelijk klein zijn, dan volgt uit (30),
dat in II maximale stroom optreedt als de beide
ketens zeer los zijn gekoppeld.

-----f f,

fr

fa

Fig. 39-

Bandfilter. Op blz. 28 is er reeds op ge
wezen, dat voor goede ontvangst van telefonie,
3
de resonantiebreedte van de afstemkring niet te
klein mag zijn, omdat een frequentieband van
dz 10 kp/sec breedte ontvangen moet worden.
Maakt men de resonantiebreedte groter door de
Q-factor van de kring te verkleinen, dan wordt
daarmede de resonantiekromme tevens minder
f,
fa —f
steil. Dit betekent, dat nu wel de gewenste band
van 10 kp/sec breedte goed wordt ontvangen,
Fig. 40a.
maar dat frequenties, die onmiddellijk daaraan
grenzen, niet genoegzaam worden onderdrukt.
De ideale vorm van een resonantiekromme
J
voor telefonie-ontvangst is rechthoekig, zoals in
fig. 40a is aangegeven. Bij een dergelijke reso
nantiekromme veroorzaken gelijke e.m.k.'en in de
frequentieband van fx tot f2 even sterke stromen,
terwijl frequenties buiten die band volkomen wor
den onderdrukt.
fi
fa—f
Kringen met een dergelijke resonantiekromme
Fig. 40b.
kan men echter niet maken. Uit fig. 40b blijkt,
dat de resonantiekromme van twee gekoppelde
kringen, waarbij de inzadeling tussen de twee toppen niet te diep is, de vorm van
de ideale kromme vrij goed benadert. Een dergelijke resonantiekromme heeft een
grote resonantiebreedte en heeft bovendien een steil verloop, welke eigenschap
pen bij de resonantiekromme van een enkele kring nooit kunnen samengaan.
Een dergelijk samenstel van twee gekoppelde kringen, die beide steeds op
dezelfde frequentie worden afgestemd, heet bandfilter. Bandfilters worden in
telefonie-ontvangers algemeen toegepast. Ze kunnen geschakeld zijn volgens
de in fig. 25—28 gegeven schema's.
Hierboven is gezegd, dat de twee resonantietoppen verder uiteen liggen,
naarmate de koppeling vaster is. Door middel van de koppeling kan men dus
de bandbreedte van het filter regelen.
§ 20. GEDWONGEN TRILLING VEROORZAAKT DOOR GEDEMPTE E.M.K.

r^\

Wanneer de stroom in een trillingsketen veroorzaakt wordt door een ge
dempte e.m.k., treedt een stationnaire toestand nimmer in, omdat de amplitude
van de e.m.k. (fig. 41a) voortdurend afneemt.
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Als de frequentie van de e.m.k. gelijk is aan de eigen frequentie van de
trillingsketen, verloopt de stroom zoals in fig. 41b is voorgesteld. Zolang meer
energie aan de keten wordt toegevoerd dan er door demping verloren gaat,
neemt de amplitude toe; hierna neemt de amplitude af en als de e.m.k. nul
is geworden, trilt de keten in eigen frequentie uit.
Dit geval doet zich voor bij twee zeer los gekoppelde ketens, waarvan de
ene in vrije trilling wordt gebracht. Zoals in § 12 is beschreven, zijn vrije
trillingen in gekoppelde ketens in het algemeen koppeltrillingen. Bij een zeer
losse koppeling is echter de terugwerking van de tweede keten op de eerste
te verwaarlozen, waardoor de stroom in de tweede keten is te beschouwen
als een gedwongen trilling, veroorzaakt door de gedempte e.m.k. van weder
zijdse inductie, die de gedempte trilling van de ene keten in de spoel van de
andere induceert.
Deze Voorstelling van zaken is in overeenstemming met het feit, dat bij
zeer losse koppeling het systeem slechts in één frequentie trilt.

Tfl

Öc

I

E.
§ 21.

TRILLINGEN IN OPEN KETENS.
NIET-QUASI-STATIONNAIRE STROMEN.

De tot nu toe besproken ketens zijn gesloten kringen, waarin op bepaalde
plaatsen spoelen, condensatoren of weerstanden zijn geschakeld. Bij alle be
schouwingen en berekeningen is verondersteld, dat de zelfinduc ie uitsluitend
door de spoelen en de capaciteit uitsluitend door de condensatoren wordt
bepaald. De zelfinductie en capaciteit van de verbindingsdraden zijn steeds
verwaarloosd, hetgeen ook toelaatbaar was, omdat de vrij korte en rechte
draden slechts een zeer klein percentage van de totale zelfinductie en capaciteit
van de keten vormen. In deze gesloten ketens, waar de capaciteit en zelfinductie
als het ware op bepaalde plaatsen zijn geconcentreerd, is op een willekeurig
tijdstip de stroomsterkte in alle delen van de keten even groot. Een dergelijke
stroom noemt men quasi-stationnair. Een quasi-stationnaire stroom kan een
wisselstroom of iedere wiHekeurige veranderlijke stroom zijn; alleen is op ieder
tijdstip de momentele waarde van de stroom in alle punten van de keten even
groot. Een gelijkstroom of stationnaire stroom is een stroom, die voortdurend
in ieder punt van de keten dezelfde waarde heeft. Deze eigenschap heeft een
quasi-stationnaire stroom enkel voor de momentele waarden. Vandaar de
benaming quasi(schijnbaar)-stationnair.
In een keten, waar de capaciteit niet op bepaalde plaatsen is geconcentreerd,
doch over gedeelten van de keten is verdeeld, is de stroom niet-quasi-stationnair,
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hetgeen uit het volgende voorbeeld moge blijken. Fig. 42 stelt een eenvoudig
geval van verdeelde capaciteit voor. Een condensator, die bestaat uit twee
lange, parallel lopende draden, is bij A en B aangesloten op een wisselspanning E.
De lading van deze langgerekte condensator wordt bij A en B toe- en afgevoerd.
Bij C en D passeert echter maar de helft van de lading, nl. enkel het gedeelte,
dat het stuk CF oplaadt, terwijl bij F niets passeert. Het is duidelijk, dat de
stroomsterkte bij C en D de helft is van die bij A en B, terwijl bij F en G
de stroomsterkte nul is. In de draden AF en BG is de stroom dus niet-quasistationnair.
Bij het afleiden van de wet van Ohm voor wisselstroom en het vastleggen
van begrippen zoals impedantie, capacitieve en inductieve reactantie, is uit
gegaan van de veronderstelling, dat
de momentele waarde van de stroom
r
c
IA
in alle punten van de keten dezelfde
is, met andere woorden, dat de
G
D
stroom quasi-stationnair is. Men
Fig. 42.
kan de wet van Ohm derhalve alleen
in die gevallen toepassen. Wil men
berekeningen met de wet van Ohm maken bij ketens met verdeelde capaciteit
en zelfinductie, dan verdeelt men de keten daartoe in stukken, waarin de
stroom wel quasi-stationnair is. Op die stukken wordt de wet van Ohm
toegepast en de aldus verkregen resultaten worden op de juiste wijze bijeen
gevoegd. Bij een gelijkmatige verdeling van capaciteit en zelfinductie, een
geval dat juist zeer veel voorkomt, betekent dit, dat de keten in oneindig veel
oneindig kleine stukjes verdeeld moet worden.
De berekeningen, die hier achterwege moeten blijven, geven de stroom als
functie van de tijd en als functie van de plaats in de keten. Zij leren dus het
stroomverloop in ieder punt van de keten kennen.
§ 22.

OPEN TRILLINGSKETENS.

De trillingsketens, die aan het begin van dit hoofdstuk behandeld zijn,
noemt men gesloten trillingsketens, omdat zij uit een gesloten kring van ge
leiders bestaan. Dit is niet geheel juist. Op minstens één plaats is de keten
onderbroken door het diëlectricum van een condensator. Maar dit zeer dunne
diëlectricum maakt een zo gering deel van de keten uit, dat het op de be
schouwingswijze geen merkbare invloed heeft.
Worden de platen van de condensator verder uit elkaar gebracht, dan vormt
het diëlectricum echter een belangrijk deel van de keten. Men spreekt dan
van een open keten. Een scherpe grens tussen open en gesloten ketens is niet
te trekken, doch de ketens, die hierna beschouwd worden, zullen zonder
twijfel als open of gesloten zijn te herkennen.
Het eenvoudigste voorbeeld van een open keten is een rechte draad, die
zich geheel vrij in de ruimte bevindt, en die in het vervolg een vrije draad
wordt genoemd. Wanneer in het punt M van de draad AB in fig. 43a een
e.m.k. wordt opgenomen, waardoor de ene helft van de draad een potentiaal
verschil met de andere verkrijgt, dan heeft die e.m.k. aan de ene helft van
de draad een hoeveelheid lading toegevoerd, die aan de andere helft is ont
trokken. Wordt de e.m.k. weggenomen, dan zal de lading zich weer gelijkmatig
over de draad gaan verdelen, waardoor er stroom in de draad loopt. In het
punt M, waar de gehele lading passeert, is die stroom het sterkst en aan de
uiteinden nul. De stroom is dus niet-quasi-stationnair. Door deze stroom ont
staat een magnetisch veld rondom de draad en wanneer de lading zich weer
gelijkmatig over de draad heeft verdeeld, zal het verdwijnen van dit veld de
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stroom in dezelfde richting voortdrijven, waardoor de beide helften van de
draad een tegengestelde lading krijgen. Opnieuw zal nu de lading zich gelijk
matig over de draad gaan verdelen, waardoor wederom een magnetisch veld
wordt gevormd. Kortom, voor de draad kan eenzelfde redenering gegeven
worden als die, welke in § n voor de vrije trilling van een gesloten keten is
gehouden. In de keten is een hoeveelheid energie opgehoopt, die voortdurend
wordt omgezet van electrische in magnetische energie en omgekeerd, totdat deze
tenslotte door verschillende verliesoorzaken is opgebruikt. De stroom in de
draad is een vrije electrische trilling in een open trillingsketen.
Een berekening leert, dat de stroom in alle delen van de draad een sinus
vormige wisselstroom is. In ieder punt van de draad heeft de stroom
dezelfde fase, doch een verschillende
A
amplitude.
M
q
In fig. 43b is de waarde, die de
ö,
3
amplitude in de verschillende pun
ten van de draad heeft, aangegeven.
A
De draad AB valt daarbij met de
c
M
X-as van het assenstelsel samen en
V
b de ordinaat geeft in ieder punt ervan
:
de waarde van de amplitude aan. In
!
punt a is de amplitude dus gelijk
A
aan ap, in punt b gelijk bq, enz.
Deze grafische voorstelling, die aan
E.
geeft hoe de stroom over de ver
schillende gedeelten van de draad
is verdeeld, wordt stroomverdelingsdiagram genoemd.
Verder blijkt uit de berekening,
dat de lijn ApqB een sinuslijn is,
A
waaruit volgt, dat de stroom in de
draad sinusvormig naar de plaats in
de draad is verdeeld. In punt M,
waar de gehele lading passeert, die
tijdens het trillen voortdurend van de ene helft van de draad naar de andere
wordt gestuwd, is de stroom maximaal. Dit punt wordt een stroombuik ge
noemd. De einden A en B, waar de stroom nul is, heten stroomknopen.
In fig. 43c is op geheel overeenkomstige wijze de spanningsverdeling in de
draad grafisch voorgesteld door de lijn CMD. Aan de einden A en B is de
amplitude van de wisselspanning maximaal. Deze punten noemt men spanningsbuiken. Het punt M, waar de spanning constant blijft, is een spanningsknoop.
De wisselspanningen in de beide helften van de draad verkeren ten opzichte
van elkaar in tegenfase. In het spanningsverdelingsdiagram is dit aangegeven
door het gedeelte CM boven en het gedeelte MD beneden de X-as te tekenen.
In de regel tekent men de stroom- en spanningsverdelingslijnen in één figuur,
zoals dit in fig. 44 voor het besproken geval is gedaan. Men dient hierbij in
het oog te houden, dat deze lijnen niet voor eenzelfde tijdstip gelden.
De lijn I geeft de grootte van de amplitude van de stroom in ieder punt
aan. Deze lijn geeft dus de stroomverdeling aan op het moment, dat de stroom
maximaal is. Zo geeft de lijn V de spanningsverdeling aan voor het moment,
dat de spanning maximaal is.
Zoals uit de beschouwing in het begin van deze paragraaf volgt, verschillen
stroom en spanning in een open evenals in een gesloten trillingsketen 90°
in fase. De lijnen I en V in fig. 44 gelden dus voor tijdstippen, die een kwart
periode uiteen liggen.
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Uit fig. 43 en 44 blijkt, dat de plaatsen van de spanningsbuiken met die
van de stroomknopen samenvallen en evenzo de plaats van de stroombuik
en die van de spanningsknoop.
Een berekening leert, dat de frequentie van de vrije trilling in de rechte draad
AB gelijk is aan:
(3l)
21
Hierin is v de voortplantingssnelheid van het licht, nl. 3 * io8 m/sec en / de
lengte van de draad in meters. Volgens fig. 43b is de lengte / gelijk aan
tweemaal de afstand tussen een stroombuik en de eerstvolgende stroomknoop,
zodat formule (31) ook als volgt gelezen kan worden:
De eigen frequentie van een vrij trillende rechte draad is gelijk aan de voort
plantingssnelheid van het lichtt gedeeld door viermaal de afstand tussen een stroom
buik en de eerstvolgende stroomknoop.
Nu is het bij trillingen in open keten soms overzichtelijker om met de golf
lengte te rekenen in plaats van met de frequentie. In een volgend hoofdstuk
wordt besproken hoe een trillende open keten electromagnetische golven
uitstraalt, die zich met de snelheid van het licht in de aether voortplanten en
daarbij komt het begrip golflengte ter sprake. Voorlopig zij opgemerkt, dat
(geheel analoog met hetgeen bij geluid reeds is gezegd), de golflengte van een
radiogolf gelijk is aan de voortplantingssnelheid van de golf, gedeeld door de
frequentie van de trilling, die de golf opwekt. Men heeft dus:
ƒ = “TT

X

ƒ

(32)

hierin is: X de golflengte in meters; v de voortplantingssnelheid van het licht,
nl. 3 • io8 m/sec; ƒ de frequentie in p/sec.
Substitueert men de waarde voor ƒ uit (31) in (32), dan blijkt de lengte van
de draad AB gelijk te zijn aan 1/2 X. Hieruit volgt de algemene regel:
Bij een vrij trillende rechte draad is de afstand van een
stroombuik tot de eerstvolgende stroomknoop gelijk aan een
kwart van de golflengte.
Verticale geaarde draad. In fig. 45 is het voetpunt D
van de verticale draad CD geleidend met de aarde verbon
den. Als de draad trilt, behoudt dit punt steeds de aardpotentiaal; het is dus een spanningsknoop. Het is tevens een
stroombuik, want de gehele lading, die aan de draad wordt
toegevoerd of er aan wordt onttrokken, passeert dit punt,
zodat de stroom er maximaal is. In het punt C, waar geen
lading kan passeren, is de stroomsterkte steeds nul, zodat dit
punt een stroomknoop is. Het is tevens een spanningsbuik. In
Fig. 45de figuur zijn de stroom- en spanningsverdelingslijnen voor
deze open trillingsketen aangegeven. De afstand tussen een
stroomknoop en de eerstvolgende stroombuik is gelijk aan de lengte van de draad.
Volgens de hierboven gegeven definities is in dit geval de lengte van de
draad dus een kwart van de golflengte en is de frequentie van de trilling:
1
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(33)

De eigen frequentie van een verticale geaarde draad is blijkbaar de helft
van die van een even lange vrije draad. Dit wordt begrijpelijk, indien men de
fig. 44 en 45 met elkaar vergelijkt. Iedere helft van de vrije draad heeft het-
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zelfde stroom- en spanningsverdelingsdiagram als de gehele geaarde draad CD.
Men zegt ook wel: Een vrije draad trilt vrij in een halve golf en een verticale
geaarde draad in een kwart golf.
§ 23.

GRONDFREQUENTIE EN HARMONISCHEN.

Bij de in § 22 besproken vrije trilling in de vrije draad AB heeft het stroomverdelingsdiagram (fig. 44) slechts één stroombuik. De stroomverdeling kan
echter ook zodanig zijn, dat meer dan één stroombuik gevormd wordt. De keten
trilt dan in een hogere frequentie dan
in (31) is aangegeven. De trillingswijze,
V
waarbij slechts één stroombuik gevormd
wordt, is de eenvoudigste vorm, waarin
B
de keten vrij kan trillen. De frequentie,
3
waarin de keten op deze wijze trilt,
heet grondfrequentie en wordt door (31)
Fig. 46.
aangegeven.
In fig. 46 is de stroomverdeling zo
3
danig,
dat twee stroombuiken gevormd
A
B
worden. Hierdoor is de afstand tussen
V
een stroombuik en een eerstvolgende
Fig. 47.
stroomknoop de helft van die in fig. 44
en volgens de op blz. 44 genoemde
regel is de frequentie dus het dubbele van de grond
A
A
frequentie. Deze frequentie, die dus ook een eigen
\3|V
3
V, frequentie van de open trillingsketen is, noemt men
tweede harmonische. In overeenstemming met deze
benaming wordt de grondfrequentie wel eerste har
monische genoemd.
Bij de stroomverdeling volgens fig. 47, waar drie
stroombuiken gevormd worden, is de afstand tussen •
een stroombuik en een eerstvolgende stroomknoop een
derde van die in fig. 44, zodat de frequentie het drie
voud van de grondfrequentie is. Deze frequentie heet
derde harmonische.
Het aantal stroombuiken, dat bij een vrije trilling
gevormd kan worden, is onbegrensd en hieruit volgt,
B
B
dat een vrije draad oneindig veel eigen frequenties
heeft, die alle veelvouden zijn van de grondfrequen
Fig. 48.
Fig. 49.
tie of eerste harmonische.
Het stroomverdelingsdiagram (fig. 45) van de ge
aarde draad, dat slechts één stroombuik vertoont, geeft de eenvoudigste wijze
aan, waarop deze draad vrij kan trillen. De in (33) aangegeven frequentie is
derhalve de grondfrequentie van deze open keten. Nu is in § 22 reeds opge
merkt, dat het geaarde punt steeds een stroombuik en de top van de draad
een stroomknoop moet zijn. Bij een trillingswijze, waarbij twee stroombuiken
worden gevormd, is de stroomverdeling dan zoals in fig. 48 is aangegeven. In
deze figuur is de afstand tussen een stroombuik en de eerstvolgende stroomknoop een derde van die in fig. 45. De frequentie, waarin de keten trilt, is
derhalve het drievoud van de grondfrequentie, dus de derde harmonische.
Op eenzelfde wijze kan men gemakkelijk nagaan, dat bij een stroomverdeling
volgens fig. 49, waarbij drie stroombuiken worden gevormd, de keten in de
vijfde harmonische trilt.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat een aan één zijde geaarde draad eveneens
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oneindig veel eigen frequenties heeft, doch dat alleen de grondfrequentie en
de oneven harmonischen mogelijk zijn.
§ 24.

GEDWONGEN TRILLINGEN IN OPEN KETEN.

Bij vrije trillingen in open ketens treden, evenals in gesloten ketens, altijd
verliezen op, waardoor vrije trillingen steeds gedempt zijn. Een ongedempte
trilling is alleen mogelijk, indien een e.m.k. deze in stand houdt. Dit geval
doet zich bij zendantennes voor en zal daar worden besproken. Daarbij komt
dan vanzelf ter sprake op welke wijze een
e.m.k. in een open keten kan worden
opgenomen. Voorlopig zij medegedeeld,
3
dat zich ook hierbij het resonantieverschijnsel voordoet. De sterkste
stroom treedt op, indien de frequen
tie van de e.m.k. gelijk is aan een van
de eigen frequenties van de keten. De
f
f,
f,
fa
^
resonantiekromme, waaronder verstaan
Fig.
50.
wordt de grafische voorstelling van de
stroom in een stroombuik als functie van
de frequentie van de e.m.k., vertoont oneindig veel pieken, die opeen frequentieafstand gelijk aan de grondfrequentie van elkaar liggen. In fig. 50 is fx de
grondfrequentie en /2, /3, ƒ., zijn resp. de 2e, 3e, 4e harmonische.
W.l men in een open keten een sterke stroom opwekken, dan moet de
frequentie van de e.m.k. gelijk zijn aan een van de eigen frequenties van de
keten. De sterkste stroom wordt verkregen, als de frequentie van de e.m.k.
gelijk is aan de grondfrequentie van de keten.
F.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN BIJ HOOGFREQUENTE
STROMEN.
§ 25. HUID- OF SKIN EFFECT.

De in dit hoofdstuk besproken trillingsketens worden in de radiotechniek
zeer veel toegepast. In de regel hebben zij een zeer hoge eigen frequentie,
van de orde van honderdduizend tot tien millioentallen p/sec. Stromen met
dergelijke hoge frequenties noemt men hoogfrequente stromen.
Hoogfrequente stromen gedragen zich in vele opzichten geheel anders dan
laagfrequente. Toch gehoorzamen zij aan dezelfde wisselstroomwetten, maar
bij hoge frequenties treden bepaalde verschijnselen sterk op de voorgrond,
die bij lage frequenties niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Wordt met die
verschijnselen geen rekening gehouden, dan verkrijgt men bij hoge frequenties
totaal verkeerde uitkomsten.
Eén van deze verschijnselen is huid- of skin effect. Bij een geleider van
homogeen materiaal, waarin een gelijkstroom loopt, is de stroomdichtheid in
ieder punt van een doorsnede gelijk. (De stroomdichtheid is de stroomsterkte
per cm2 oppervlakte van een loodrechte doorsnede.) Loopt dus in een geleider
van 1 cm2 doorsnede een gelijkstroom van 100 A, dan gaat door iedere mm2
van de doorsnede 1 A. Bij wisselstroom is dit niet het geval. Hierbij is de
stroomdichtheid nabij het oppervlak van de geleider het grootst en neemt
naar het midden af. Bij laagfrequente stromen in niet te dikke geleiders is dit
verschil in stroomdichtheid onmeetbaar klein. Bij hoogfrequente stromen
daarentegen kan het zo sterk zijn, dat de stroom bijna geheel naar het oppervlak
Van de geleider gedrongen wordt. De stroom doorloopt practisch alleen een
dunne huid van de geleider. Vandaar de naam huid- of skin effect.
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Door huideffect neemt de ohmse weerstand van de geleider toe, hetgeen
men aan de hand van een eenvoudig voorbeeld gemakkelijk inziet. In fig. 51a
en 51b zijn 3 weerstanden van 2 D parallel geschakeld, waar een stroom van
9 A doorheen gevoerd wordt. In fig. 51a is deze stroom gelijkmatig over de
drie takken verdeeld, zodat door iedere weerstand 3 A gaat.
In fig. 51b is de stroom door huideffect zodanig verdeeld, dat in de buitenste
draden ieder 4 A, en in de middelste draad 1 A loopt.
Berekent men met de formule W = I2 R het vermogen, dat in beide gevallen
door de stroom geleverd wordt, dan vindt men voor fig. 51a: 3*32»2 = 54 W
en voor fig. 51b: 2•42•2 + 1 • 2 = 66 W.
De stroom van 9 A ontwikkelt dus in dezelfde geleiders door het optreden
van huideffect een groter vermogen, dan
men volgens de ohmse gelijkstroomweer9A
9A 1
stand zou verwachten.
B
B
Uit de formule W = I2 R volgt:
2-n.

3A

a.

2-n.

1

2_n_

2.n.

2/l

$

< ^A J3A
C

f^A

Fig. 51.

1A

C

R

[4A

b

w

l2'
Voor fig. 51a vindt men voor R:
7? = ^
92

-a
3

hetgeen met de gelijkstroomweerstand tussen de punten A en B overeenkomt.
Voor fig. 51b vindt men:
66
R = — = 0,81 Q.
92
Hieruit blijkt, dat door huideffect de ohmse weerstand tussen de punten
A en B is toegenomen.
Huideffect wordt veroorzaakt door het magnetisch wisselveld binnen de
geleider. Van het geven van een verklaring zal worden afgezien.
Berekeningen tonen aan, dat de stroom meer naar het midden van de draad
niet alleen zwakker wordt, maar dat tevens faseverschuivingen optreden,
zodat het zelfs kan voorkomen, dat de stroom in de kern van de draad tegen
gesteld gericht is aan die aan de omtrek. In een dergelijk geval neemt de
totale stroomsterkte in de draad toe als de kern uit de draad wordt verwijderd.
Men heeft dan het eigenaardige verschijnsel, dat door het wegnemen van
materiaal uit een geleider de weerstand kleiner wordt.
Huideffect veroorzaakt in de hoogfrequentietechniek veel last, omdat het
de weerstand van geleiders zeer vergroot. Zoals uit het voorgaande blijkt,
helpt vergroten van de draaddoorsnede hiertegen niet veel, ja, dit kan zelfs
de kwaal verergeren. Om de hoogfrequentweerstand van een geleider klein te
maken, moet men de weg, die de hoogfrequente stromen volgen, zo breed
mogelijk maken en overigens zo weinig mogelijk materiaal gebruiken. De
geleider moet dus een grote buitenomtrek hebben en verder uit weinig materiaal
bestaan. Aan deze voorwaarden voldoen buizen zeer goed, die dan ook zeer
veel worden toegepast.
Men kan huideffect ook trachten op te heffen door de oorzaak, waardoor
het ontstaat, weg te nemen. Dit is gedaan bij het z.g. Litzendraad. Litzendraad
bestaat uit vele dunne, door emaille geïsoleerde draden, die zodanig ineen
gedraaid zijn, dat ieder draadje voor een even groot gedeelte aan de buiten
omtrek als in het midden van de ineengedraaide streng ligt. Het geheel wordt
door een omspinning bijeengehouden. Door deze bijzondere vlechtwijze
bereikt men, dat alle draadjes eenzelfde positie innemen in de geleider en
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dus ook in het door de geleider opgewekte magnetisch veld. Hierdoor is de
impedantie van alle draadjes even groot, waardoor ze alle even veel stroom
voeren, zodat huideffect niet optreedt.
Uit deze verklaring volgt, dat Litzendraad alleen dan aan de gestelde ver
wachtingen kan beantwoorden, indien het op oordeelkundige en zeer zorg
vuldige wijze is samengesteld. Bij vele fabrikaten ontbreekt daar nog al een
en ander aan.
§ 26.

SPOELEN.

Voor lage frequenties wordt een spoel in de regel beschouwd als een zelfinductie met een weerstand in serie. Bij hoge frequenties mag echter de
capaciteit, d.e de windingen ten opzichte van elkaar hebben, niet worden ver
waarloosd. De spoelcapaciteit is dan bij benadering te beschouwen als een
capaciteit, die parallel aan de spoel is geschakeld. Een spoel is dus feitelijk
een parallelschakeling van zelfinductie en capaciteit en dus een trillingsketen
met een eigen frequentie:
2 7tVL C'
waarin: L de coëfficiënt van zelfinductie van de spoel en
C de spoelcapaciteit is.
Wordt een spoel doorlopen door een stroom, waarvan de frequentie gelijk
is aan de eigen frequentie van de spoel, dan treedt parallelresonantie op. De
spoel gedraagt zich niet meer ils een zelfinductie, doch als een hoge ohmse
weerstand. Voor frequenties, die hoger zijn dan de resonantiefrequentie,
gedraagt de spoel zich als een capaciteit!
Smoorspoelen schakelt men in een of andere keten, teneinde aan ongewenste
wisselstromen de weg te versperren, of om spanningsvallen op te wekken,
zonder dat daarbij veel verlies optreedt. Deze spoelen moeten dus voor die
stromen een hoge impedantie hebben. Voor spoelen met kleine ohmse weer
stand is de impedantie bij benadering gelijk aan co L. Nu kan men, door zeer
veel wikkelingen te nemen, L en dus ook co L, zeer groot maken. Met het
aantal wikkelingen neemt echter ook de spoelcapaciteit toe en men moet
voorkomen, dat de capacitieve reactantie van de spoel kleiner wordt dan de
inductieve. Het vergroten van co L helpt uiteraard niet veel, als hierdoor een
gemakkelijke capacitieve weg voor de te blokkeren stroom gevormd wordt.
Door deze omstandigheid zijn hoog- en laagfrequent-smoorspoelen geheel ver
schillend geconstrueerd.
Bij lage frequenties is co klein. Wil men co L een grote waarde geven, dan
moet L dus groot zijn. Laagfrequent-smoorspoelen hebben daarom steeds een
ijzerkern met vele wikkelingen er omheen, zodat de coëfficiënt van zelf
inductie L groot is. De spoelcapaciteit behoeft hier niet zo heel klein te blijven,
omdat, door de kleine waarde van co, de capacitieve reactantie —bij een niet
co C

al te grote waarde van C nog voldoende groot is.
Bij hoogfrequent-smoorspoelen is dit geheel anders. Zelfs bij zeer kleine
waarden van de spoelcapaciteit wordt, door de zeer grote waarde van co, de
capacitieve reactantie
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co C

reeds klein. Hoogfrequent-smoorspoelen worden

daarom zodanig gewikkeld, dat de spoelcapaciteit zeer klein is. In verband
hiermede is het een gunstige omstandigheid, dat met een veel kleiner windingtal
kan worden volstaan dan bij laagfrequent-smoorspoelen. Door de grote waarde
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van co is immers bij een betrekkelijk kleine waarde van L de waarde van co L
reeds groot.
Er bestaan verschillende wikkelmethoden, waarbij de spoelcapaciteit klein is.
Verscheidene zijn echter als verouderd te beschouwen en kunnen dus buiten
beschouwing blijven. Voor kleine spoelen is de éénlaagwikkeling wel de beste,
vooral, indien de windingen iets gespatieerd liggen. Het spanningsverschil
tussen twee opeenvolgende windingen is zeer klein, zodat de „condensatoren",
die deze windingen vormen, een kleine klemspanning hebben en dus ook weinig
stroom voeren.
Bij grotere spoelen, waarbij men genoodzaakt is een aantal windingen op
elkaar te leggen, volgt men de wikkelwijze van honingraatspoelen. Ook wikkelt
men een spoel vaak in secties, die op enige afstand van elkaar liggen. Al deze
methoden berusten op het principe, dat zoveel mogelijk voorkomen moet
worden, dat windingen, die onderling een groot spanningsverschil hebben,
vlak bij elkaar komen te liggen.
Bij de spoelen van een ontvanger, waaraan een afstemcondensator parallel
is geschakeld, hindert het schijnbaar niet, als de spoel zelf een weinig tot deze
capaciteit bijdraagt. Toch houdt men ook in deze gevallen de spoelcapaciteit
zo klein mogelijk en wel om de verliezen in de kring klein te houden. Het
isolatiemateriaal van een spoel vormt nl. het diëlectricum van de spoelcapaciteit
en in dit vaste diëlectricum wordt door de capacitieve stroom van de spoel
warmte ontwikkeld, zoals in de volgende paragraaf zal worden besproken.
Deze diëlectrische verliezen zijn groter, naarmate de spoelcapaciteit groter is.
Jn de ijzerkern van een spoel wordt warmte ontwikkeld door wervelstromen
en door het voortdurend ommagnetiseren. Het vermogen, dat hierdoor ont
wikkeld wordt, neemt toe met de frequentie. Bij hoge frequenties zijn de ver
liezen, die hierdoor optreden, ontoelaatbaar groot; daarom voert men hoogfrequentspoelen nimmer uit met de grof gelamelleerde gesloten ijzerkernen,
zoals dat bij laagfrequent-smoorspoelen en -transformatoren gebruikelijk is.
Een spoel zonder ijzerkern heeft echter het nadeel, dat veel meer windingen
nodig zijniom een bepaalde coëfficiënt van zelfinductie te bereiken, waardoor
de weerstand groter wordt. Daarom past men veel het ijzerpoederkernmateriaal
toe, dat reeds op blz. 38 is genoemd. Daarbij is het ijzer zo fijn in een iso
lerende massa verdeeld, dat de wervelstroomverliezen tot een minimum worden
beperkt. Deze spoelen hebben tevens het voordeel dat ze erg klein zijn, waar
door hun uitwendig veld zich niet ver uitstrekt. Dit vergemakkelijkt het af
schermen (zie § 28).
§ 27.

CONDENSATOREN.

Uit de wisselstroomtheorie is bekend, dat bij een verliesvrije condensator
stroom en klemspanning 90° in fase verschillen. De stroom is geheel wattloos.
De condensator geeft voortdurend alle toegevoerde energie weer aan de stroom
bron terug. Geen enkele condensator is echter volkomen verliesvrij. In het
materiaal, waarvan hij gemaakt is, wordt steeds een gedeelte van de toegevoerde
energie omgezet in warmte en gaat dus verloren. De verliezen worden voor
namelijk veroorzaakt door onvolkomen isolatie, diëlectrische hysteresis, ohmse
weerstand en sproeien.
Onvolkomen isolatie. Geen enkel diëlectricum is een volkomen isolator.
Het diëlectricum van een condensator is dus feitelijk een zeer hoge weer
stand, die parallel aan de condensator is geschakeld. Door deze weerstand
zal een deel van de lading „weglekken". De energie, die hierdoor verloren
gaat, komt vrij als warmte in het diëlectricum.
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Om deze zg. lekverliezen gering te houden, moet de isolatieweerstand van
de condensator zo hoog mogelijk zijn. Droge lucht is nagenoeg een volkomen
isolator en is dus een zeer geschikt diëlectricum. Ook bij een luchtcondensator
is echter steeds een kleine hoeveelheid van een vaste isolatiestof nodig, om de
twee bekleedsels ten opzichte van elkaar op afstand te houden. Wil men het
voordeel van lucht als diëlectricum niet voor een deel te niet doen, dan moet
deze vaste isolatie van zeer goed materiaal zijn, en moet zo veel mogelijk buiten
het electrisch veld van de condensator worden aangebracht.
Het percentage van de energie, dat per periode door lekkage verloren gaat,
is afhankelijk van de frequentie. Bij lage frequenties is dit het grootst. Bij
radiofrequenties zijn de lekverliezen in goede condensatoren, ook in die met
een vast diëlectricum, in de regel te verwaarlozen.
Diëlectrische hystercsis. Wordt een condensator op een gelijkstroombron aangesloten, zodat hij plotseling geladen wordt, dan zal, indien de gelijk
spanning blijft aangesloten, de lading gedurende enige tijd nog een weinig
toenemen. Wordt de condensator hierna door kortsluiting plotseling ontladen,
dan blijft een restlading achter, die enige tijd nodig heeft om af te vloeien.
Men noemt dit verschijnsel diëlectrische hysteresis.
Door diëlectrische hysteresis geeft de condensator niet al de er in opgehoopte
energie terug, maar een gedeelte ervarï wordt in het diëlectricum omgezet in
warmte.
Gassen vertonen geen diëlectrische hysteresis, waardoor luchtcondensatoren
ook in dit opzicht verliesvrij zijn.
Verlies door ohmse weerstand. De lading van een condensator wordt
aan de klemmen, dus op twee punten, toe- en afgevoerd. Vanuit deze twee
punten moet de lading zich over de bekleedsels verspreiden, zodat hierin
stromen lopen. Deze stromen ontwikkelen warmte, die aan de toegevoerde
energie wordt onttrokken. Vooral als de platen, die deel uitmaken van een
zelfde bekleedsel, onderling slecht contact met elkaar maken, kunnen hierdoor
grote verliezen ontstaan. Deze verliezen nemen toe met de frequentie en
daarom moeten condensatoren, die voor radiofrequenties gebruikt worden,
in dit opzicht zeer zorgvuldig geconstrueerd worden. Bij goede condensatoren
zijn de platen aan elkaar gesoldeerd en bij standaardcondensatoren zijn ze wel
uit één blok metaal gefreesd.
Uit het bovenstaande volgt, dat de meest verliesvrije condensatoren lucht
condensatoren zijn. Het noodzakelijke vaste diëlectricum bij goede lucht
condensatoren bestaat uit slechts twee smalle strookjes van zeer goede kwaliteit,
die zo ver mogelijk buiten het electrisch veld zijn aangebracht. Zeer goede,
maar ook zeer kostbare isolatiematerialen zijn barnsteen en kwarts, welke
stoffen wel voor standaardmeetcondensatoren worden gebruikt.
Voor grote capaciteiten zouden luchtcondensatoren echter veel te groot
worden, zodat men voor deze wel een vast diëlectricum moet nemen. Als vast
diëlectricum is mica gunstig, daar het weinig diëlectrische hysteresis vertoont.
Glas vertoont dit in sterke mate.
Sproeien. Condensatoren, die tot hoge spanningen worden opgeladen
(boven ± io ooo V), zoals zendcondensatoren, kunnen belangrijke verliezen
lijden door sproeien. Bij hoge spanningen wordt door de grote veldsterkte,
die aan scherpe randen en spitsen ontstaat, de lucht geïoniseerd, waardoor
een gedeelte van de lading kan afstromen. Hierbij treedt het bekende licht
verschijnsel op. Men kan sproeien voorkomen door scherpe kanten af te
ronden en de condensator in olie te plaatsen.
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§ 28.

AFSCHERMEN.

In radio-apparaten is het zeer ongewenst, dat verschillende toesteldelen, die
niet opzettelijk gekoppeld zijn, elkaar op een of andere wijze beïnvloeden.
Zonder bijzondere voorzorgen zou dit zeker het geval zijn. De verschillende
toesteldelen zijn zo dicht bij elkaar opgesteld, dat de e’ectrische en magnetische
velden van de verschillende condensatoren en spoe’en door andere toesteldelen
heen grijpen, zodat zij deze electrostatisch en magnetisch kunnen beïnvloeden.
Teneinde dit te voorkomen, schermt men verschillende toesteldelen van
elkaar af.
Het electrisch veld van een geladen geleider kan men binnen een bepaalde
ruimte houden, door de geleider te omgeven met een geaard metalen scherm.
De verklaring wordt in de electriciteits’eer gegeven en wordt bekend ver
ondersteld. Uit die verklaring volgt, dat het scherm geaard moet zijn. Als de
af te schermen geleider een wisselspanning ten opzichte van de aarde heeft,
wordt hierdoor in het scherm en in de geleidende verbinding naar de aarde
een wisselstroom veroorzaakt. De aardverbinding moet in dat geval zeer goed
zijn en een geringe weerstand hebben, anders zal het scherm door de spanningsval in de aardleiding eveneens een wisselspanning ten opzichte van de aarde
krijgen, waardoor de afscherming maar gedeeltelijk aan het gestelde doel
beantwoordt. Het op deze wijze afschermen van electrische velden noemt men
electrostatisch afschermen.
Wenst men uitsluitend tegen de invloed van electrische wisselvelden af te
schermen — en dit is in de radiotechniek bijna steeds het geval —> dan is het
voldoende om te zorgen, dat het scherm geen wisselspanning t.o.v. aarde
heeft en is het geen bezwaar, dat het op een constante gelijkspanning t.o.v. de
aarde wordt gehouden. Doet het geval zich voor, dat een geleider, die een gelijk
spanning t.o.v. de aarde heeft, geaard moet worden voor wisselspanningen, dan
neemt men in de aardverbinding een condensator op, die zo groot is, dat zijn
reactantie voor de desbetreffende wisselspanningen een voldoende kleine waarde
heeft.
Hoogfrequente magnetische wisselvelden schermt men eveneens door middel
van geheel gesloten metalen dozen af. Dit berust echter op een geheel ander
principe. Als men een spoel, waarin een hoogfrequente stroom loopt, door
een goed geleidend metalen scherm omgeeft, wekt het wisselveld van de spoel
hier wervelstromen in op. De magnetische velden, die deze wervelstromen
opwekken, zijn in tegenfase met het spoelwisselveld. Het spoelveld buiten de
doos is hierdoor zeer zwak geworden. Deze wijze van afschermen heet electromagnetisch afschermen.
Bij electromagnetisch afschermen moet de electrische weerstand van het
afschermmateriaal zo gering mogelijk zijn, daar door warmte-ontwikkeling in
het scherm energie aan de spoel wordt onttrokken. Behoort de spoel tot een
trillingsketen, dan wordt hierdoor de demping vergroot. Afschermdozen
worden daarom veelal van rood koper gemaakt en de naden worden goed
gesoldeerd, zodat de wervelstromen in alle richtingen weinig weerstand ont
moeten. Het scherm mag de spoel niet te dicht naderen, want de stromen
er in worden dan te sterk, waardoor zij te veel verlies veroorzaken.
Daar de wervelstroomvelden het spoelveld gedeeltelijk opheffen, wordt door
het afschermen de coëfficiënt van zelfinductie van de spoel verkleind (zie § 19).
In de regel combineert men het electrostatisch en electromagnetisch af
schermen door de toesteldelen in goed geaarde en goed geleidende, dichtgesoldeerde roodkoperen dozen te plaatsen.
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G.

STRALING. HET ELECTROMAGNETISCH VELD.
§ 29.

STRALEN VAN EEN TRILLINGSKETEN.

Het zonlicht en de zonnewarmte worden door een volkomen ledige ruimte
naar de aarde overgebracht. Deze wijze van energie-overdracht heet straling.
Teneinde een verklaring van straling te geven, werd vroeger algemeen aangenomen, dat een voor het menselijk begrip volkomen ledige ruimte gevuld
was met een denkbeeldige stof, aether genaamd, door middel waarvan de ener
gie werd overgedragen. Tegenwoordig heeft men de aether-hypothese echter
losgelaten en kent de aan de aether toegeschreven eigenschappen zonder meer
aan het vacuum zelf toe. De naam aether
is echter in benamingen als aether trillingen,
aethergolven, enz., blijven voortleven.

Fig- 53-

Ervaring en theorie leren, dat door electrische trillingen energie in de ruimte
wordt uitgestraald. Verder, dat een trillingsketen des te beter straalt, naarmate
het electrisch en magnetisch veld van de keten een grotere uitgebreidheid
hebben en naarmate de frequentie van de trilling groter is.
Bij een gesloten trillingsketen beperkt het electrisch veld zich nagenoeg
geheel tot het dunne diëlectricum van de condensator en het magnetisch veld
tot de geleiders zelf en tot een kleine ruimte binnen en rondom de spoel. De
genoemde velden hebben dus een zeer kleine uitgebreidheid en daarom stralen
gesloten ketens, zelfs bij zeer hoge frequenties, maar weinig.
Bij open ketens is dit geheel anders. In fig. 52 is het electrisch veld van
een verticaal geaarde draad getekend voor het moment, waarop de spanning
maximaal is. De electrische krachtlijnen liggen in verticale vlakken en lopen
in wijde bogen van de antenne naar de aarde.
Fig. 53 geeft het magnetisch veld weer voor het moment, waarop de stroom
maximaal is. De magnetische krachtlijnen zijn cirkels, gelegen in horizontale
vlakken en waarvan het middelpunt in de draad ligt. Zoals uit deze figuren
blijkt, hebben de velden van een open keten een grote uitgebreidheid en daarom
zijn deze ketens zeer geschikt om energie uit te stralen. Echter blijkt ook dan
een hoge frequentie nodig om voldoende straling te verkrijgen. De bij radio
zenders gebezigde frequenties heten radiofrequenties.
In § 11 is besproken, hoe bij een trillende electrische keten de daarin op
gehoopte energie voortdurend van het magnetisch naar het electrisch veld en
dan weer van het electrisch naar het magnetisch veld wordt overgedragen.
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De theorie van de straling leert nu, dat bij iedere overdracht een deel van deze
velden wordt afgesplitst, dat zich met de lichtsnelheid van de keten verwijdert.
De hoeveelheid energie, die in dat gedeelte van het veld is opgehoopt, komt
niet weer in de keten terug. Zij wordt door de keten uitgestraald. Het door
een trillingsketen opgewekte veld kan men derhalve in twee delen splitsen,
nl. in het inductieveld en het stralingsveld. Het electrisch en magnetisch
inductieveld zijn de velden, die vroeger bij de behandeling van wisselstroom
in gesloten trillingsketens zijn beschouwd. Deze velden verschillen onderling
90° in fase. Het inductieveld is op zeer korte afstand van de antenne reeds
zo zwak, dat het voor het tot stand brengen van een radioverbinding buiten
beschouwing kan blijven.
Het electrisch en magnetisch stralingsveld zijn de velden, die worden af
gesplitst en de ruimte ingezonden. Deze stralingsvelden zijn met elkaar in fase
en vormen te zamen het electromagnetisch stralingsveld. Dit bevat de door de
keten uitgestraalde energie.
De waarneming leert, dat het licht zich met de snelheid van 300 000 000
m/sec in de ruimte voortplant. Het licht zou de aardomtrek, die 40 000 000 m
is, dus in 0,13 sec afleggen.
Men neemt aan, dat het electromagnetisch stralingsveld van een trillende
keten zich met eenzelfde snelheid voortplant.
§ 30.

HET ELECTROMAGNETISCH VELD.

Aan de hand van een voorbeeld zal getracht worden een beeld van het
electromagnetisch veld te geven.
Eerst wordt het magnetisch stralingsveld beschouwd. In fig. 54a stelt het
vlak van tekening de aardoppervlakte voor. Het punt A is het bovenaanzicht
van een verticale draad, de zendantenne, waarin een ongedempte trilling in
stand wordt gehouden. De frequentie van deze trilling zij io6 p/sec. Men
stelle zich nu voor, dat de cirkelvormige krachtlijnen, die de stroom in de
antenne opwekt (zie fig. 53), zich zo snel verwijden, dat de straal der cirkels
per seconde 3 • io8 m groter wordt; m.a.w. de opgewekte krachtlijnen worden
met een snelheid van 300 000 000 m/sec naar alle zijden uitgezonden.
Op het moment, dat de stroom juist gedurende een periode (dus gedurende
io~6 sec) in de antenne heeft gelopen, hebben de bij het begin van deze
periode gevormde krachtlijnen dus een straal van 3*io8*io_g = 300 m. In
fig. 54a is d.t BA. De krachtlijnen, die 3/4 periode geleden werden uitgezonden,
hebben slechts 225 m afgelegd en bevinden zich dus bij C. Toen deze kracht
lijnen opgewekt werden, was de stroom in de antenne maximaal, zodat bij C
het veld eveneens maximaal is. Zo doorredenerend ziet men in, dat bij D de
veldsterkte nul is en bij F maximaal, doch tegengesteld gericht aan de veld
sterkte bij C. Gedurende de eerste periode van de stroom is dus een magnetisch
veld gevormd, zoals in fig 54a binnen de cirkel met straal AB is aangegeven.
Aan het einde van de tweede periode is de straal van al deze cirkels met
300 m vergroot, zodat de krachtlijnen, die eerst binnen cirkel BA waren,
thans in de ringvormige ruimte tussen de !wee cirkels BA en GA liggen.
Binnen de cirkel BA zijn gedurende de tweede periode weer nieuwe kracht
lijnen gevormd, juist zoals dit gedurende de eerste periode is geschied. Aan
het einde van de derde periode heeft het veld zich tot K uitgebreid en zo
gaat het voort. Iedere volgende periode breidt het veld zich 300 m verder
naar alle zijden uit.
Als aangenomen wordt, dat de stroom in A sinusvormig naar de tijd verloopt,
zal de krachtlijnendichtheid, dus de veldsterkte, langs een rechte door A
(b.v. langs AK) sinusvormig naar de plaats verdeeld zijn, juist zoals in fig. 54a
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is aangegeven. Uit het voorgaande volgt, dat deze rechten door A de richting
van voortplanting van het veld aangeven.
De afstand, waarover de krachtlijnen zich in één periode verplaatsen, heet
golflengte en wordt aangeduid met de Griekse letter X (lambda), dus:
.
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Hierin is: v = 3*io8 m/sec, T is de periode en ƒ is de frequentie van de
stroom in de zendantenne. X is de golflengte in meters. In fig. 54a zijn dus
de afstanden AB en BG gelijk aan een golflengte.
Wordt de stroom in de antenne uitgeschakeld, dan blijven de reeds gevormde
krachtlijnen zich met dezelfde snelheid voortplanten. Er worden dan echter
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geen nieuwe meer gevormd. In de eenmaal afgespütste velden is een hoeveel
heid, door de antenne uitgestraalde, energie opgehoopt, die zich verder geheel
onafhankelijk van de antennestroom in de ruimte blijft voortbewegen.
Tegelijk met het magnetisch veld wordt ook een deel van het electrisch
veld afgesplitst. Fig. 54b, waarbij het vlak van tekening een verticaal vlak
door de antenne A voorstelt, geeft een beeld van het electrisch stralingsveld.
De punten A, F, D, C, B en G komen mit die van fig. 54a overeen. Aan het
aardoppervlak lopen de electrostatische krachtlijnen verticaal, zodanig, dat de
maxima van het magnetisch en het electrisch veld samenvallen. Het electrisch
en magnetisch stralingsveld zijn dus met elkaar in fase, staan loodrecht op
elkaar en staan beide loodrecht op de richting van voortplanting.
Wanneer van de hier gegeven voorstelling van het electromagnetisch
stralingsveld gebruik wordt gemaakt om de uitwerking, die het stralingsveld
op zich er in bevindende geleiders heeft, na te gaan, mag men niet de uit
werking van het magnetische
öl
deel en het electrische deel
van dit veld ieder afzon
derlijk berekenen en de ver
A«
D
kregen resultaten optellen,
doch mag slechts óf enkel
H
het electrisch, óf enkel het
k
magnetisch veld in rekening
F
gebracht worden. De reden
B
A
hiervan is, dat in de gege
ven voorstelling van het
Fig. 55magnetische deel van het
stralingsveld, waarbij de
magnetische krachtlijnen zich met de snelheid van het licht voortbewegen, het
bestaan van het electrische deel reeds is opgenomen. Het is bekend, dat een
bewegend magnetisch veld een e.m.k. opwekt in geleiders, die door de kracht
lijnen worden doorsneden. Hieruit vloeit voort, dat een bewegend magnetisch
veld steeds vergezeld is van een electrisch veld, dat er loodrecht op staat.
In het vervolg zal hier steeds enkel het magnetische deel in rekening worden
gebracht. Men houde zich dus aan de voorstelling, die in fig. 54a is gegeven.
In fig. 55a is een klein gebied voorgesteld van een veld, dat wordt opgewekt
door een zender, die zich op grote afstand links van de figuur op de lijn BA
bevindt. De krachtlijnen zijn dus delen van concentrische cirkels met het
middelpunt in de zendantenne, maar doordat deze cirkels zulk een grote straal
hebben, zijn de hier beschouwde stukken practisch recht. De krachtlijnen
lopen dus horizontaal, staan loodrecht op de richting van voortplanting AB
en bewegen zich alle met de lichtsnelheid in die richting.
Fig. 55b is de grafische voorstelling van de veldsterkte, die op een bepaald
tijdstip in de verschillende punten van de lijn AB heerst. De dichtheid van
de krachtlijnen, in fig. 55a komt dus overeen met de lengte van de ordinaat
in fig. 55b. Indien men eenmaal een goede voorstelling van het electro
magnetisch veld heeft, zoa’s die aan de hand van de fig. 54a en 55a is gegeven,
is er geen bezwaar om in het vervolg de veel eenvoudigere fig. 55b te gebruiken.
In fig. 55a is punt O het bovenaanzicht van een verticale ontvangantenne.
De antenne wordt door de voortsnellende krachtlijnen doorsneden, waardoor
er een wissel-e.m.k. in wordt opgewekt. De momentele waarde van de e.m.k.
is evenredig met het aantal krachtlijnen, dat op het beschouwde ogenblik
wordt doorsneden, dus evenredig met de veldsterkte ter plaatse, waar de
antenne zich bevindt. Voor het moment, waarvoor fig. 55 geldt, is de e.m.k.
dus evenredig met FO'. Uit de figuur leest men gemakkelijk af, dat de tijd,
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waarin de krachtlijnen zich over een afstand X verplaatsen, gelijk is aan een
periode van de e.m.k., die in de ontvangantenne wordt opgewekt. De tijd,
waarin de krachtlijnen de afstand X afleggen, is echter ook gelijk aan een
periode van de stroom in de zendantenne. Hieruit volgt dus:
Wordt een antenne door een electromagnetisch stralingsveld getroffen, dan
wordt er een wissel-e.m.k. in opgewekt, die in fase is met het veld ter plaatse van
de antenne en die dezelfde frequentie heeft als de stroom in de zendantenne.
De veldsterkte van een electromagnetisch veld op een bepaalde plaats,
wordt in de regel opgegeven in [xV/m (microvolt per meter). Men verstaat
er onder de effectieve waarde van de e.m.k., die het veld in een verticale
antenne van een meter hoogte daar ter plaatse opwekt.
§ 31.

ZENDANTENNES.

Zendantennes zijn open trillingsketens, die door een zender in trilling
worden gebracht. De inrichting van de zender kan eerst later worden besproken.
Daarom wordt deze voorlopig voorgesteld door een hoogfrequent-wisselstroomgenerator, die in de zendantenne een gedwongen trilling opwekt.
Zendantennes kunnen, afhankelijk van het
doel, waarvoor men ze gebruikt en de fre
quentie, die moet worden uitgestraald, zeer
verschillende vormen en afmetingen hebben.
We zullen uitgaan van het geval, dat de
antenne een verticale geaarde draad is (fig. 56),
waarin de generator G een gedwongen trilling
opwekt van een frequentie, die niet al te veel
L
afwijkt van de grondfrequentie van de open
keten.
Maakt men de frequentie van de generator
gelijk aan de grondfrequentie van de antenne,
R
G©
dan zijn stroom en spanning aan de klemmen
G <CU
van de generator in fase en is de stroomsterkte maximaal. Er heerst resonantie en het
C
stroom- en spanningsverdelingsdiagram is ge
Fig. 56.
Fig- 57lijk aan dat van de vrije trilling in fig. 45.
Bij een kleinere generatorfrequentie is de
stroom kleiner en ijlt voor op de spanning; de keten gedraagt zich dus capacitief. Bij een grotere generatorfrequentie is de stroom eveneens kleiner, doch
ijlt na op de spanning. De keten gedraagt zich dan dus inductief.
Dit zijn dezelfde verschijnselen, die men waarneemt als de generator op
genomen wordt in de gesloten kring van fig. 57 en men laat de frequentie
van de e.m.k. nabij het resonantiepunt veranderen. Wat de impedantie betreft,
kan men een open kring dan ook vervangen door een gesloten kring, die er
geheel gelijkwaardig mee is. Hiertoe moeten de waarden van L, C en R in
de gesloten kring zodanig worden gekozen, dat open en gesloten kring dezelfde
eigen frequentie en hetzelfde decrement hebben, terwijl de effectieve weer
stand R zo groot moet zijn, dat de stroom, die in de open keten ter plaatse
van de generator gemeten wordt, er een even groot vermogen in zou ontwikkelen,
als in de open keten zelf ontwikkeld wordt. De waarde, die L, C en R van
de gesloten keten moeten hebben om aan deze voorwaarden te voldoen, noemt
men de werkzame zelfinductie, -capaciteit en -weerstand van de open keten.
Deze grootheden kunnen, evenals bij een gesloten keten, door meting
worden bepaald. Men moet echter bedenken, dat de gevonden waarden van
de frequentie afhankelijk zijn. Bij een gesloten kring is dat niet het geval.
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Met behulp van de werkzame L, C en R is het mogelijk om formules, die
voor gesloten ketens zijn afgeleid, op open ketens toe te passen.
Uit de gegeven definities volgt onmiddellijk, dat de grondfrequentie van
de verticale antenne, indien R althans niet te groot is, gelijk is aan
/=

2 7T \'L C

(34)

Uit (33) vindt men dan voor de eigen golflengte van de antenne:
X = v T =

1

v-f

= v -2 ~ x/L C = 3 • io8 *2 - \/L C.

Hierin is X in meters, L in henry's en C in farads uitgedrukt.
Wanneer L in jxH en C in (xF wordt uitgedrukt, wordt het rechterlid van
bovenstaande vergelijking ioG maal zo groot. Wil men X in meters houden,
dan moet het rechterlid dus door ioG gedeeld worden. Bovenstaande uit
drukking wordt dan:
x = 1885 Vl c................................
(35)
Hierin is dus X in meters, L in jiH en C in ;xF uitgedrukt.
Deze uitdrukking geeft de golflengte direct uit de werkzame zelfinductie
en capaciteit van de antenne.
Het rekenen met de golflengte is traditie. Er zijn echter verscheidene redenen,
waarom het rekenen met de frequentie de voorkeur verdient. Ten eerste is
3 • io8 m/sec slechts een benaderde waarde voor de voortplantingssnelheid.
Verder zal herhaaldelijk blijken, dat in vele gevallen het rekenen met de
frequentie veel eenvoudiger is.
In sommige gevallen, zoals b.v. bij het beschouwen van stroom- en spanningsverdelingsdiagrammen van antennes, is het rekenen met de golflengte wel eens
overzichtelijker.
Zoals hierboven reeds is opgemerkt, veroorzaakt de generator de sterkste
stroom bij resonantie. Men zal dus steeds trachten de afmetingen van de
antenne zodanig te kiezen, dat resonantie optreedt bij de gewenste frequentie.
Volgens § 22 moet men de hoogte van de antenne dan gelijk maken aan een
kwart van de gewenste golflengte. Dit is echter niet steeds mogelijk. Aan
boord is men bv. afhankelijk van de hoogte der masten. Bovendien worden
scheepszenders steeds zodanig ingericht, dat zij meer dan één frequentie
kunnen opwekken, zodat men de eigen frequentie van de antenne op een
voudige wijze moet kunnen veranderen. Dit kan met behulp van spoelen en
condensatoren binnen wijde grenzen geschieden. Men noemt dit het afstemmen
van de antenne.
Schakelt men bij de voet een spoel in de antenne, dan staat deze zelfinductie
met de antenne-zelfinductie in serie. De totale zelfinductie wordt hierdoor
vergroot, waardoor de eigen frequentie wordt verkleind, dus de golflengte
vergroot.
Schakelt men op deze plaats een condensator, dan staat deze capaciteit
met de antennecapaciteit in serie, zodat de totale capaciteit kleiner wordt.
De eigen frequentie wordt hierdoor vergroot, dus de golflengte verkleind.
Met een spoel kan men dus de golflengte vergroten en met een condensator
verkleinen. Daarom spreekt men van verlengspoelen en verkortingscondensatoren.
Scheepsstations, die deelnemen aan het openbaar verkeer, werken voor
namelijk in drie golfbanden, nl. in een langegolfband, die zich uitstrekt van
ongeveer 2000—2400 m; in een middengolfband, die zich uitstrekt van ongeveer
600—800 m en in een reeks kortegolfbanden, die liggen tussen de 75 en 10 m.
Voor de lange- en middengolfband zal de grondgolf van de antenne wel
steeds korter zijn dan de gewenste golflengte, zodat men de antenne met een
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verlengspoel kan afstemmen. De situatie wordt dan zoals hierboven is be
schreven. Er is maar één stroombuik, nl. aan de voet van de antenne.
Bij korte golven kan dit geheel anders zijn en moet een andere weg worden
ingeslagen. Dit geval zal voorlopig buiten beschouwing blijven en straks
afzonderlijk worden besproken.
Stralingsweerstand en effectieve hoogte. Een berekening leert, dat
door een antenne per seconde een hoeveelheid energie wordt uitgestraald van:
P=

ióoti2-^2
X2

.P

(36)

Hierin is X de golflengte, I de effectieve waarde van de stroom aan de voet
van de antenne en heff de effectieve hoogte van de antenne.
Het begrip effectieve hoogte heeft men moeten invoeren, omdat (36) is
afgeleid voor een verticale geaarde draad, waarbij een gelijkmatige stroomverdeling is verondersteld, d.w.z. men heeft bij de afleiding aangenomen, dat
de stroom in ieder punt van de
verticale antenne dezelfde waarde
A
B A
B
heeft als aan de voet. Men heeft
dus gerekend met het stroomverdelingsdiagram volgens fig. 58a.
In werkelijkheid is de stroomverdeling in een verticale draad
&
ech:er, zoals deze in fig. 58b is
aangegeven en hieruit blijkt, dat
bij het berekenen van (36) voor
alle punten der antenne, behalve het voetpunt, een te grote waarde van de
stroom in rekening is gebracht, waardoor voor P een te grote waarde werd
verkregen. Men compenseert deze fout door voor h niet de werkelijke antennehoogte te nemen, doch een zoveel kleinere waarde, dat (36) voor de des
betreffende antenne het juiste resultaat geeft. Deze waarde wordt de effectieve
hoogte van de desbetreffende antenne genoemd. De effectieve hoogte van een
antenne is dus steeds kleiner dan de werkelijke hoogte.
Het getal, waarmede de werkelijke antennehoogte vermenigvuldigd moet
worden om de effectieve hoogte te verkrijgen, heet de vormfactor van de antenne.
Men kan de effectieve hoogte van een verticale antenne vergroten, door
aan de top een z.g. dakgedeelte aan te brengen. Hieronder verstaat men de
horizontale draden, die veelal aan de top van een antenne zijn aangebracht.
De capaciteit, die deze draden vormen, wordt door de antennestroom geladen
en ontladen, waardoor de stroom aan de top van de antenne niet nul is. Bij
eenzelfde stroomsterkte aan de voet wordt de stroom in de hoger gelegen
punten dus sterker.
Het dakgedeelte kan op zeer verschillende wijzen worden aangebracht.
Twee antennevormen, die veelvuldig aan boord van schepen voorkomen, zijn
in fig. 58c en 58d aangegeven en heten resp. T-antenne en „omgekeerde L”antenne. Welke van deze twee vormen gekozen wordt, hangt in de regel af
van de plaats der seinhut t.o.v. de masten, waaraan de antenne wordt opgehangen.
Uit de stroomverdelingsdiagrammen van deze antennes blijkt duidelijk, hoe
door het aanbrengen van een dakgedeelte de stroomsterkte in het boven
gedeelte van de antenne wordt vergropt.
Onder de stralingsweerstand van een antenne verstaat men de waarde van
een ohmse weerstand, waarin de stroom, die aan de voet van de antenne wordt
gemeten, per seconde eenzelfde hoeveelheid energie zou ontwikkelen als door
de antenne per seconde wordt uitgestraald.
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Volgens deze definitie wordt door de antenne per seconde een hoeveel
heid energie uitgestraald van:
P = P-Rstr*
Door vergelijking met (36) blijkt, dat de stralingsweerstand gelijk is aan:
i?5tr= 160**^
(37)
Uit (36) blijkt, dat een antenne per seconde meer energie uitstraalt, naarmate
de effectieve hoogte en de stroomsterkte aan de voet groter zijn. Het product
heff-I is dus een maat voor het antennevermogen en wordt uitgedrukt in
meter-ampères. In vele gevallen geeft men het antennevermogen van een zender
dan ook in deze maat op.
Het aantal meter-ampères is voor een bepaalde frequentie en onder nor
male atmosferische omstandigheden ook een maat voor de reikwijdte van een
zender. Het internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens
op zee geeft b.v. aan, dat een scheepszender, die op 500 kp/sec werkt, een
normale reikwijdte heeft van 100 zeemijlen, als het antennevermogen 60 meterampères bedraagt.
Om practische redenen neemt men hierbij voor het aantal meters de
werkelijke antennehoogte en niet de effectieve. Dit maakt de schatting van de
reikwijdte natuurlijk minder nauwkeurig, maar het heeft het voordeel, dat
deze voorwaarde, waaraan de zender moet voldoen, gemakkelijk gecontroleerd
kan worden. De effectieve hoogte is nl. niet op een eenvoudige wijze te be
palen en daarom lang niet altijd bekend.
§ 32.

ANTENNES VOOR KORTE GOLVEN.

De twee voornaamste antennetypen voor korte golven zijn:
ie. een verticale geaarde draad, die V4 X lang is. Deze wordt wel Marconiantenne genoemd;
2e. een vrije draad, die l/2 X lang is en die dipool- of Hertz-antenne ge
noemd wordt.
Hoe deze draden vrij kunnen trillen is in de fig. 44 t/m 49 aangegeven.
Wil men ze gedwongen laten trillen, dan moet óf in een stroombuik een
wisselstroom worden geïnduceerd, óf in een spanningsbuik een wisselspanning
worden aangelegd.
De eerste methode noemt men stroomvoeding, de tweede spanningsvoeding.
Is de frequentie van deze wisselstroom en -spanning gelijk aan de grondfrequentie van de open keten, dan treedt er resonantie op en is de stroom
sterkte maximaal. De antenne heeft dan hetzelfde stroom- en spanningsverdelingsdiagram als voor de vrije trilling in fig. 45 en 44.
De Marconi-antenne heeft een stroombuik bij het aardpunt, zodat men
daarbij aangewezen is op stroomvoeding.
Teneinde de generator aan de antenne te kunnen koppelen, zonder dat de
eigen frequentie van de antenne daardoor wordt beïnvloed, wordt in de antenne,
nabij het aardpunt, de serieschakeling van de spoel L en de variabele conden
sator C opgenomen (fig. 59). De generator, die men een frequentie laat op
wekken gelijk aan de grondfrequentie van de keten, wordt met de spoel L
gekoppeld en de condensator C wordt zodanig ingesteld, dat in de serie
schakeling van L en C resonantie optreedt voor de generator-frequentie. De
serieschakeling gedraagt zich dan als een kleine ohmse weerstand, zodat de
eigen frequentie van de antenne door dit schakelelement niet beïnvloed wordt.
Het voetpunt B van de antenne heeft practisch gesproken ook nu nog aard-
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potentiaal, want bij serieresonantie kan het spanningsverschil tussen B en D
en tussen D en A wel hoog zijn, maar tussen B en A is dit klein.
Verandert men de generatorfrequentie een weinig en wordt de capaciteit
van de condensator C zodanig veranderd, dat in de serieschakeling van L en C
(dus tussen de punten A en B) weer resonantie optreedt voor die nieuwe
frequentie, dan blijkt de antennestroom zeer veranderd te zijn. De antenne
trilt nu gedwongen in een frequentie, die niet meer gelijk is aan de grondfrequentie en er treedt dus geen resonantie op.
Verandert men de capaciteit van C een weinig, dan komt de serieschakeling
van L en C buiten resonantie en gedraagt zich óf als een capaciteit, óf als een
zelfinductie. De schakeling tussen de punten A en B (fig. 59) kan dan dus
dienst doen als verkortingscondensator of verlengspoel en daarmede
kan in de antenne weer
resonantie optreden voor
de nieuwe frequentie.
Men is dus bij het ge
V
3
bruik van een Marconiantenne niet enkel gebon
den aan de grondgolf
V
(X = 4 Z), maar men kan
daar, binnen zekere gren
zen, van afwijken. De
condensator C wordt dus
steeds zodanig ingesteld,
C
B
dat in de antenne maxi
D
mum stroom optreedt.
r
Laat men de generator
L 6©
een frequentie opwekken, Sr'
die het drievoudige is van
A
A
de grondfrequentie en ver
andert men de capaciteit
Fig. 60.
van C zodanig, dat tus
Fig- 59sen de punten A en B
(fig. 59) weer serieresonantie optreedt en de schakeling zich dus als een ohmse
weerstand gedraagt, dan is de antennestroom maximaal. Er treedt nl. reso
nantie op, want de antenne trilt nu gedwongen in de derde harmonische en
het stroom- en spanningsverdelingsdiagram is gelijk aan dat van de vrije trilling
in fig. 48. Ook nu kan men voor generatorfrequenties, die een weinig van de
derde harmonische afwijken, ook resonantie verkrijgen, door de condensator
C de juiste waarde te geven.
Op dezelfde wijze wordt resonantie verkregen bij alle oneven harmonischen,
want dit zijn de frequenties, waarin de Marconi-antenne vrij kan trillen.
Fig. 60 stelt een verticale Hertz-antenne of dipool voor. Het voetpunt is
hierbij een spanningsbuik, zodat men spanningsvoeding moet toepassen.
Hiertoe wordt als koppelelement voor de generator de parallelschakeling van
een spoel en een condensator in het voetpunt van de antenne opgenomen.
De generator, die de grondfrequentie van de antenne opwekt, wordt met de
spoel gekoppeld en de LC-kring op die frequentie afgestemd. Bij resonantie
gedraagt de LC-kring zich als een hoge ohmse weerstand, zodat de eigen
frequentie van de antenne er niet door wordt beïnvloed. De generator kan
tussen de punten A en B een hoge wisselspanning opwekken, terwijl de stroom
in het onvertakte gedeelte van de keten klein is.
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Het punt B in fig. 60 is dus een spanningsbuik en een stroomknoop. De
antenne trilt gedwongen in zijn grondfrequentie en het stroom- en spanningsverdelingsdiagram is gelijk aan dat van de vrije trilling in fig. 44.
Verandert men de generatorfrequentie een weinig, dan kan ook hier, door
de juiste instelling van de capaciteit C, weer resonantie verkregen worden bij
die nieuwe frequentie.
Een parallelschakeling van L en C gedraagt zich buiten resonantie immers
óf als een capaciteit, óf als een zelfinductie, zodat men ook hier door juiste
instelling van de condensator de antenne binnen zekere grenzen kan ver
korten of verlengen.
Laat men de generator de dubbele frequentie opwekken en stemt men de
LC-kring op die frequentie af, dan trilt de antenne gedwongen in de 2e harmo
nische en heerst er resonantie. Het stroom- en spanningsverdelingsdiagram
is gelijk aan dat van de vrije trilling volgens fig. 46. Ook nu kan men bij een
wat hogere of lagere generatorfrequentie weer resonantie verkrijgen door een
juiste instelling van C.
Evenzo is het bij hogere harmonischen het geval.
Het gebruik van een antenne van willekeurige lengte voor korte
golven. Op scheepsstations wordt de normale middengolfantenne veelal ook
voor korte golven gebruikt. Hoe dit mogelijk is, kan uit de twee hiervoren
besproken antennetypen worden afgeleid.
Als de antenne in gedwongen trilling wordt gebracht, ontstaan'er een aantal
stroomknopen en -buiken op een onderlinge afstand gelijk aan een kwart
van de golflengte van de opgewekte golf. Een stroomknoop wordt gevormd
aan de top van de antenne en op afstanden gelijk aan een even aantal kwart
golflengten van de top af; een stroombuik op afstanden gelijk aan een oneven
aantal kwart golflengten van de top af. Als regel schiet er dan bij het aardpunt
een stuk over, dat kleiner is dan een kwart golflengte. Dit betekent, dat er geen
resonantie heerst. De stroomsterkte in de antenne is dan niet groot.
Volgens een van de twee hiervoor beschreven voedingsmethoden kan nu reso
nantie verkregen worden. Is de stroomverdeling zodanig, dat zich dicht bij
het aardpunt een stroombuik bevindt, dan past men stroomvoeding toe volgens
59 en stelt de condensator zodanig in, dat de antennestroom nabij de
voet een maximum is.
Valt echter een stroomknoop, dus een spanningsbuik, dicht bij het aard
punt, dan past men spanningsvoeding toe (fig. 60) en stelt de condensator in
op maximum spanning aan de klemmen van de LC-keten.
Ter nadere toelichting zijn twee voorbeelden gegeven.
Fig. 61 stelt een verticale antenne voor van 26,5 m hoogte, waarop een golf
van 20 m wordt gedrukt. Stroombuiken worden dus gevormd op 5, 15 en 25 m
van de top. Dicht bij de voet, die 26,5 m van de top is verwijderd, ligt dus
een stroombuik. Vandaar dat men condensator en koppelspoel in serie schakelt
en daarna de condensator op maximum stroom instelt.
Bij het beschouwen van deze figuren moet men wel in ogenschouw nemen,
dat, terwille van de duidelijkheid, de afstemkringen op een zeer veel grotere
schaal getekend zijn dan de antennes.
Fig. 62 stelt een omgekeerde L-antenne voor, met een horizontaal stuk van
16 m en een verticaal gedeelte van 25 m lang, waarop een golf van 28 m
wordt gedrukt. Wat stroom- en spanningsverdeling betreft, kan men de [”antenne bij benadering beschouwen als een omgebogen verticale antenne.
Er vormen zich dus stroombuiken op een afstand van 7, 21 en 35 ra en
stroomknopen op 14 en 28 m van de top. Als de antenne langer was, zou de
volgende stroomknoop, dus spanningsbuik, op 42 m van de top, dus vlak bij
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het tegenwoordige aardpunt zijn gevormd. Hier is dus spanningsvoeding de
aangewezen manier. Daarom is in fig. 62 de condensator met de koppelspoel
parallel geschakeld en de condensator op grootste spanning aan de klemmen
van de LC-kring ingesteld.
Bij sommige zenders heeft men in de antenne een koppelspoel en een
variabele condensator opgenomen, die zowel in serie als parallel geschakeld
kunnen worden, zodat men voor iedere golf de beste koppelmethode proef
ondervindelijk kan be
palen. Als indicatie
gebruikt men de antenne-ampèremeter,
dat is een thermoampèremeter, die in
de aardleiding van de
antenne is opgenomen.
Als zich juist een
stroomknoop bij het
aardpunt bevindt, geeft
de antenne-ampèremeter geen aanwijzing.
Men gebruikt dan wel
een neon-lamp (met
weerstand in serie) als
spanningsindicator aan
de klemmen van de
LC-kring.
Opgemerkt
wordt
Fig. 61. ~=~
Fig. 62.
nog, dat, naarmate de
antenne langer is t.o.v. de golflengte, de knopen en buiken minder duidelijk
gemarkeerd zijn en dat bij een antenne, die zeer lang is t.o.v. de golflengte,
in het stelsel geen knopen en buiken optreden. De antenne kan dan niet meer
worden afgestemd en de stroomsterkte aan de voet is onafhankelijk van de
frequentie geworden.
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Voedingslijnen. Wanneer een zendantenne door geleiders is omringd,
worden daarin sterke inductiestromen opgewekt, waardoor energie aan het
stralingsveld onttrokken wordt. Een goede straling is derhalve alleen mogelijk,
als de antenne genoegzaam boven de omringende geleiders uitsteekt. Men
zegt wel eens, dat de antenne een „vrij uitzicht" moet hebben. Daarom wordt
een k.g.-antenne in de regel zo hoog boven de seinhut uitgespannen, dat hij .
flink vrij is van omringende voorwerpen. Het is dan natuurlijk niet mogelijk,
om de zender vlak bij het voedingspunt te plaatsen en men moet de antenne
via een draadverbinding voeden.
Nu zal, na al hetgeen hiervoren reeds is besproken, wel duidelijk zijn, dat
men aan een kortegolfantenne, die nauwkeurig op een aantal kwartgolflengten
is afgemeten, maar niet zonder meer een voedingsdraad kan bevestigen. Ook
op de voedingslijn worden knopen en buiken gevormd. Daarom kan de lengte
niet willekeurig worden genomen, maar moet een bepaald aantal kwartgolf
lengten zijn.
In fig. 63 moet de dipool AB bij punt A op spanning worden gevoed. De
voedingslijn bestaat hier uit twee evenwijdige draden AC en DE, die op een
onderlinge afstand van ± 20 cm worden gehouden en die 3/4 X lang zijn.
E en C zijn aan twee gelijke variabele condensatoren aangesloten, die met de
koppelspoel L een seriekring vormen, die op de grondfrequentie van de dipool
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is afgestemd. Als nu de generator de grondfrequentie van de keten opwekt,
dan wordt de stroomverdeling zoals in de figuur is aangegeven. Dit volgt uit
het hiervoor besprokene. Punt A is dan een stroomknoop, dus een spanningsbuik, en dit wordt vereist om de dipool AB
te voeden.
D
A
B
De stromen in tegenover elkaar gelegen
punten van de twee evenwijdige draden zijn
in tegenfase. Daardoor straalt de voedingslijn
practisch niet uit en veroorzaakt dus ook
weinig demping.
Dit antennesysteem wordt wel Zeppelinantenne genoemd, omdat het voor het eerst
op een Zeppelin is toegepast.
Alle afgestemde voedingslijnen berusten
op hetzelfde, zo juist beschreven, principe.
Als men dan — zoals bij fig. 63 — spanE
ningsvoeding wil toepassen, terwijl de gene
C
rator stroomvoeding levert, dan moet de
voedingslijn een oneven aantal kwart-golflengten lang zijn. De verklaring van het
stroomverdelingsdiagram zal nu geen moeite
meer opleveren.
In fig. 64 wordt bij de generator spanningsvoeding toegepast, zodat de punten
C en D spanningsbuiken zijn. Wil nu A ook
Fig. 63.
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Fig. 65.

een spanningsbuik zijn, dan moet de voedingslijn een even aantal maal Yi * zijn.
In fig. 65 is de dipool in het midden verbroken en zijn de beide helften
op de voedingslijn aangesloten. De voedingslijn is een even aantal maal V4 X
lang. Bij stroomvoeding komt nu ook een stroombuik bij de punten C en D,
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zodat iedere helft in 7* X trilt. Daar de stromen in beide helften in tegenfase
zijn en de afstand CD zeer klein is t.o.v. AC en DB, vormen de twee stukken
AC en DB samen een dipool. Dit is dus een methode om bij een dipool
stroomvoeding toe te passen.
Na deze voorbeelden zal men wel inzien, dat meerdere combinaties mogelijk
zijn. Het zal den lezer niet moeilijk vallen, die zelf te tekenen.
Opgemerkt wordt nog, dat er een voedingsmethode bestaat, waarbij geen
knopen en buiken op de voedingslijn worden gevormd. De lengte van de
voedingslijn is dan onafhankelijk van de golflengte. Deze methode, die op
vaste stations algemeen wordt toegepast, heeft het nadeel, dat de juiste bedrijfstoestand vrij lastig is in te stellen. Op scheepsstations wordt deze voedings
methode dan ook niet toegepast.
§ 33.

VERBREIDING VAN DE ELECTROMAGNETISCHE GOLVEN
OVER DE AARDOPPERVLAKTE.

De radiogolven vertonen in wezen grote overeenkomst met lichtgolven.
Men mag dan ook verwachten, dat zij zich, evenals het licht, rechtlijnig voort
planten. Het is echter een feit, dat radiosignalen tot op zeer ver verwijderde
plaatsen op aarde zijn waar te nemen, waaruit men zou besluiten, dat zij de
ronding van de aarde volgen. Nu kan men theoretisch verklaren, dat dit voor
golven, die in horizon
tale richting worden
uitgezonden, inder
daad in zekere mate
het geval is. Bij het
strijken over het aard
h1
[B*
K"
oppervlak, wordt ech
ter energie aan de golf
AAQDE
A
onttrokken, waardoor
Fig. 66.
verzwakking optreedt.
Nu leert de theorie,
dat die verzwakking bij hoge frequenties (korte golven) zo groot is, dat men
daarmede, zelfs met zeer krachtige zenders, slechts kleine afstanden kan over
bruggen. Dit laatste is in strijd met de waarneming, want juist op korte golven
heeft men met betrekkelijk zwakke zenders enorme resultaten bereikt. De
voortplanting op grote afstanden moet dus op andere wijze worden verklaard.
Uitgebreide onderzoekingen hebben aangetoond, dat zich op grote hoogten
luchtlagen bevinden, die permanent en vrij sterk geïoniseerd zijn. De twee
voornaamste zijn de Kennelly-Heaviside-laag of E-laag, die zich op ongeveer
100 km hoogte bevindt, en de Appleton-laag of F-laag op ongeveer 300 km
hoogte.
De electromagnetische golven gedragen zich hierin anders dan in een
volkomen diëlectricum. Er treedt een verschijnsel op, dat men het beste kan
vergelijken met de straalbreking, straalbuiging en terugkaatsing van licht
stralen.
De bovengenoemde geïoniseerde luchtlagen kaatsen de radiogolven, die zich
van de aarde verwijderen, onder bepaalde omstandigheden terug, waardoor
ze ver verwijderde plaatsen op aarde bereiken, zonder dat ze over het aard
oppervlak strijken en dus zonder dat de daardoor veroorzaakte absorptie van
energie optreedt. In fig. 66 bevindt zich bij A een zendstation. De uitgezonden
golven volgen voor een deel het aardoppervlak, doch slechts tot ongeveer bij C.
Men noemt dit gedeelte van de golf de directe straal.
Een ander gedeelte, indirecte straal genaamd, volgt de door enkele lijnen
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aangegeven weg. Deze golven kaatsen bij G tegen de E-laag terug en bereiken
bij B weer het aardoppervlak, waar ze opnieuw teruggekaatst worden. Zo
worden ze verscheidene malen tussen E-laag en aarde teruggekaatst, totdat de
energie is uitgeput. Op deze wijze kunnen plaatsen bereikt worden, die aan de
andere zijde der aarde liggen.
Uit de figuur ziet men, dat tussen C en D en tussen H en K niets wordt
ontvangen, terwijl tussen D en H vrij sterke ontvangst mogelijk is. Dit ver
schijnsel wordt inderdaad veel waargenomen. Vooral bij kortegolf-zenders
heeft men ringvormige gebieden rondom de zender, dode ruimten genaamd,
waar geen ontvangst wordt verkregen.
Het bovenstaande dient slechts om enig idee te geven van de wijze, waarop
men de verbreiding van de radiogolven tracht te verklaren. In werkelijkheid
zijn de verschijn
- /3 — _
selen zeer ingewik
keld, omdat er zo
veel factoren zijn,
die de voortplan
ting beïnvloeden.
Ook heeft men voor
vele verschijnselen
nog geen bevredi
AARDE.
gende verklaring ge
vonden. Toch heeft
Fig. 67.
men tegenwoordig
uit massa's waarnemingen en theoretische beschouwingen een vrij goed beeld
van de verbreiding van radiogolven verkregen. Op grond daarvan heeft men
kaarten en tabellen samengesteld, die waardevolle gegevens omtrent het tot
stand brengen van een radioverbinding bevatten. Enkele punten, die het inzicht
wat helpen bevorderen en die voor de practijk van belang zijn, zullen thans
nog worden genoemd.
De ionisatie van de hierboven genoemde luchtlagen wordt voor een groot
deel veroorzaakt door het ultra-violette licht van de zon. Overdag heeft dus
ionisatie en 's nachts desionisatie plaats. Het gevolg hiervan is, dat de lagen
overdag intensiever geïoniseerd en dichter bij de aarde zijn dan 's nachts.
In verband met de lengte van de dagen bestaat er eenzelfde verschil tussen
zomer en winter. De hoogte van de E-laag varieert van 80—125 km en die
der F-laag van 250—350 km.
Of een golf wordt teruggekaatst of door een laag heendringt, hangt af van
de frequentie, de hoek waaronder de laag getroffen wordt en de mate van
ionisatie van de laag.
In het algemeen wordt een golf beter teruggekaatst, naarmate de frequentie
kleiner, de hoek van intreding groter (Z a in fig. 66) en de ionisatie inten
siever is. Frequenties kleiner dan 750 kp/sec (X groter dan 400 m) worden,
indien de hoek van intreding niet al te klein is, steeds door de E-laag terug
gekaatst.
Hogere frequenties dringen door de E-laag heen, maar worden door de
F-laag, die veel intensiever geïoniseerd is, teruggekaatst, indien tenminste de
hoek van intreding niet te klein is. Voor iedere frequentie is er bij een gegeven
ionisatietoestand nl. een grenshoek, waarbinnen terugkaatsing niet mogelijk is.
In fig. 67 is dit /_ a voor de frequentie f1. Stralen (van dezelfde frequentie)
binnen deze hoek dringen ook door de F-laag heen en gaan in de ruimte
verloren.
De grenshoek neemt met de frequentie toe. Voor de hogere frequentie f2
is de grenshoek bv. ft en voor zeer hoge frequenties, groter dan ± 30 Mp/sec
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(X < io m), is de grenshoek 90°. Deze worden dus nimmer teruggekaatst.
De directe straal reikt bij hoge frequenties niet ver, doordat hoge verliezen
bij het strijken over de aardoppervlakte optreden. De verliezen, die in de
geïoniseerde lagen optreden, zijn daarentegen kleiner, naarmate de frequentie
hoger is. Daarom worden met hoge frequenties zulke grote afstanden over
brugd. Rondom een k.g.-zender heeft men dus, afgezien van het kleine gebied
door de directe straal bestreken, een dode ruimte. De afstand van de zendantenne tot het eerste punt, waar de indirecte straal de aarde bereikt, noemt
men de skip-distance, letterlijk vertaald sprong-afstand. In fig. 67 is deze AD
voor de frequentie fx. Voor de hogere frequentie f2, waarbij de grenshoek groter
is, is de skip-distance AF. De
F-lö.fcg bij n*cht
skip-distance neemt dus met de
frequentie toe. Daarmede moet
bij het tot stand brengen van
40*
een radioverbinding rekening
worden gehouden.
Zoals reeds is opgemerkt, ligt
’s nachts de F-laag hoger dan
overdag. Daardoor is de skipAARDE
distance des nachts groter. In
Fig. 68.
fig. 68 is deze bij dag AB en bij
nacht AC. Zo kan het voorkomen, dat A met een station bij D overdag goede
verbinding heeft, doch dat deze door het invallen van de duisternis ver
broken wordt. Met een lagere frequentie (langere golf), waarvoor de grens
hoek kleiner is, kan dan de verbinding weer worden hersteld.
Dag= en nachtfrequenties. De verliezen, die optreden, wanneer de
golven door de E-laag heendringen en in de F-laag terugkaatsen, zijn kleiner,
naarmate de frequentie hoger is. Daarom kiest men voor het overbruggen
van grote afstanden de hoogste frequentie, die in verband met de grenshoek
mogelijk is. Deze frequentie is bij nacht lager dan overdag, 's Nachts zijn de
lagen immers minder intensief geïoniseerd en zullen de frequenties, die overdag
nog juist worden teruggekaatst, door de F-laag heen dringen en in de ruimte
verloren gaan. Daarom moet men ’s nachts lagere frequenties gebruiken dan
overdag. Om dezelfde reden zijn de gunstigste frequenties 's winters lager
dan 's zomers.
Daarom heeft men voor iedere verbinding verschillende dag- en nacht
frequenties, die bovendien nog met het jaargetijde veranderen. Voor ieder af
zonderlijk geval zal men de gunstigste frequentie, rekeninghoudende met grens
hoek, skip-distance en andere factoren, zorgvuldig moeten bepalen. Er zijn dan
ook weinig algemene regels te geven. Wel kan zeer in het algemeen gezegd
worden, dat de dagfrequenties liggen tussen 30 en 12 Mp/sec (daggolven tussen
10 en 25 m) en de nachtfrequenties tussen 10 en 5 Mp/sec (nachtgolven tussen
30 en 60 m). Bij deze frequenties heeft de directe straal een zeer kleine reik
wijdte, zodat men uitsluitend op de indirecte straling is aangewezen.
Met dat gedeelte van de middengolfband, dat door de E-laag heendringt,
dus frequenties van ongeveer 2000—750 kp/sec (X 150—400 m) is lange-afstandverkeer niet mogelijk. De directe straal reikt daarvoor niet ver genoeg en de
indirecte straling lijdt in de E-laag te veel verlies. Wel zijn die verliezen des
nachts, als de lagen minder sterk geïoniseerd zijn, kleiner dan overdag. Dit
verklaart de grotere reikwijdte des nachts. Bij lage frequenties (lange golven)
kan de directe straal zeer ver, soms wel enige duizenden mijlen doordringen.
De indirecte straling is daarbij van weinig betekenis, omdat bij het vele malen
heen en weer kaatsen de energie spoedig is uitgeput.
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Sluiereffect of fading. In fig. 66 wordt een ontvangantenne bij B tege
lijkertijd getroffen door de directe en de indirecte straal. Ook is het mogelijk,
dat de teruggekaatste golven uit verschillende richtingen tot de ontvanger
komen (in fig. 66 en 67 is dit niet aangegeven). Zijn in die gevallen de door
deze golven veroorzaakte veldsterkten ter plaatse van de ontvangantenne met
elkaar in fase, dan zal de ontvangst door deze twee golven krachtiger zijn
dan door een enkele golf. Zijn de veldsterkten echter in tegenfase, dan is de
ontvangst zeer zwak.
Uit fig. 54 blijkt, dat de fase, waarin de veldsterkte in een bepaald punt
en op een bepaald tijdstip verkeert, afhangt van de afstand van dat punt tot
de zender, gemeten langs de weg, die de golf heeft afgelegd. Nu zijn, zoals
reeds eerder is opgemerkt, de E- en F-laag zeer aan veranderingen onder
hevig en daarom zal de afstand, die door de teruggekaatste golf is afgelegd,
zich geleidelijk kunnen wijzigen, hetgeen tot gevolg heeft, dat de twee golven
voortdurend in fase ten opzichte van elkaar veranderen. Hierdoor ontstaat het
voortdurend veranderen van de ontvangsterkte, dat men sluiereffect of fading
noemt.
H.

MODULATIE EN DEMODULATIE OF DETECTIE.
§ 34.

MODULATIE.

Tot slot van dit hoofdstuk zullen nog een paar voorbeelden van samen
gestelde trillingen worden besproken, waaraan enkele voor de radiotechniek
belangrijke principes ten grondslag liggen.
Volgens formule (36) in § 31, is de door een zendantenne per seconde uit
gestraalde hoeveelheid energie omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
golflengte, dus recht evenredig met het kwadraat van de frequentie. Alleen
bij een hoge frequentie wordt energie genoeg uitgestraald om een voldoende
sterk stralingsveld op te wekken. Een radioverbinding is dan ook alleen door
middel van zeer hoge frequenties (radiofrequenties) tot stand te brengen.
Bij telefonie moeten laagfrequente trillingen worden overgebracht; bij radio
telefonie moet dit dus door middel van hoogfrequente trillingen geschieden.
Hiertoe laat men een telefoniezender voortdurend een ongedempte golf uit
stralen, draaggolf genaamd, waarop het ontvangstation wordt afgestemd. Door
middel van een later te bespreken microfoonschakeling wordt de draaggolf
zodanig beïnvloed, dat de over te brengen laagfrequente trillingen er in liggen
opgesloten. Dit noemt men moduleren.
Aan de ontvangzijde kan men uit deze gemoduleerde hoogfrequente trilling
de laagfrequente weer voor de dag brengen. Dit heet demoduleren of detecteren.
Van de draaggolf kan men óf de amplitude, óf de frequentie laagfrequent
variëren. In het eerste geval spreekt men van amplitude-modulatie, in het
tweede van frequentie-modulatie. Daar frequentie-modulatie weinig wordt toe
gepast, zal hier uitsluitend amplitude-modulatie worden besproken.
Fig. 69a is de grafische voorstelling van een ongedempte trilling met een
amplitude A en een frequentie ƒh, die na het tijdstip t2 sinusvormig wordt
gemoduleerd in een frequentie f\. De omhullende lijn van de hoogfrequente
trilling, die tot aan het tijdstip U recht en evenwijdig aan de X-as is, wordt
na dit tijdstip een sinuslijn. Het tijdvak t2-t3 is dus een periode van de modu
lerende trilling. In dit geval varieert de amplitude tussen de waarden A -f- B
Q

en A —B. Het quotiënt ^ noemt men de modulatiediepte. In de regel wordt
g
deze in procenten uitgedrukt en dan voorgesteld door het getal 100
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Bij ioo % modulatie varieert de amplitude dus tussen de waarden nul en 2 A.
Er zal nu worden nagegaan, waaruit de gemoduleerde trilling bestaat.
Gedurende het tijdvak tx-t2 (fig. 69) blijft de amplitude constant en wordt
de antennestroom dus voorgesteld door:
za = A sin
t;
hierin is o)h = 2
Na het tijdstip U wordt de amplitude van de draaggolf sinusvormig ge
moduleerd, d.w.z. bij A wordt
. 11
opgeteld de momentele waarde
Br
at
van de laagfrequente trilling:
i\ = B sin co] t;
hierin is coj = 2 7r ƒ].
De amplitude van de gemodu
leerde trilling wordt na het tijd
stip t2 dus voorgesteld door:
A + B sin co] t.
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t,

b
c

Ail

De gemoduleerde trilling wordt
dan voorgesteld door:

i6WWV\AAAAAAAAAAA/i- d

za = (A + B sin coj t) sin coh t.

Fig. 69.

Hieruit kan worden afgeleid:

z’a = A sin coh t----- B cos (co^ -f- coj) t -+- 1 B cos (coh — coj) t
2

2

(38)

Blijkbaar bestaat de gemoduleerde trilling dus uit de som van drie hoog
frequente ongedempte sinusvormige trillingen.
Men merke op, dat de laagfrequente trilling hierin niet voorkomt. Dit zou
ook geen zin hebben, want, zoals reeds eerder is opgemerkt, veroorzaakt een
laagfrequente trilling practisch geen straling, zodat die toch niet wordt uit
gezonden.
De drie hoogfrequente trillingen zijn dus volgens (38): de ongewijzigde
draaggolf en twee trillingen, ieder met een amplitude 1/2 B, waarvan de
frequenties respectievelijk gelijk zijn aan (coh — coj) en (o>h + coj.) Deze twee
trillingen, die dus een bedrag gelijk aan de modulatiefrequentie boven en
beneden de frequentie van de draaggolf liggen, worden zijbandtrillingen
genoemd.
In fig. 69 stellen b en d de zijbandtrillingen en stelt c de draaggolf voor.
Telt men de momentele waarden van deze drie trillingen op, dan wordt dus
fig. 69a, de gemoduleerde draaggolf, verkregen.
Uit het bovenstaande is nu gemakkelijk af te leiden, hoe de gecompliceerde
telefoniegolven zijn samengesteld. Wordt voor de microfoon één enkelvoudige
toon voortgebracht, dan varieert de microfoon-gelijkstroom sinusvormig
(zie § 8) en veroorzaakt de hierboven beschreven sinusvormige modulatie,
zodat naast de draaggolf twee zijbandtrillingen worden uitgezonden. Deze liggen
aan weerszijden van de draaggolf en wel op een frequentie-afstand, die gelijk is
aan de toonfrequentie van de verwekte toon. Indien b.v. een telefoniezender,
die met een frequentie van 1000 kp/sec, dus op een golflengte van 300 m
werkt, een toon van 1000 p/sec uitzendt, worden er dus drie frequenties uit
gestraald, nl. van resp. 999, 1000 en 1001 kp/sec.
Wordt door een telefoniezender spraak of muziek uitgezonden, dan heeft
de microfoonstroom hetzelfde grillige verloop als de luchttrillingen. De micro-
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foonschakeling van de telefoniezender zorgt er voor, dat de amplitude van de
draaggolf op dezelfde wijze varieert. Wanneer fig. 70a het verloop van de
microfoonstroom voorstelt, dan is de draaggolf gemoduleerd zoals in fig. 70b
is aangegeven. De omhullende lijn van de gemoduleerde trilling heeft weer
dezelfde vorm als de lijn, die de microfoonstroom aangeeft.
In § 3 is besproken, dat een samengestelde trilling ontleed kan worden in
een aantal sinusvormige trillingen. Bij modulatie door spraak of muziek wordt
de draaggolf dus tegelijkertijd door een aantal sinusvormige trillingen ge
moduleerd.
Er kan nu worden aangetoond, dat ieder van deze enkelvoudige trillingen
twee zijbandtrillingen opwekt, juist zoals hierboven bij modulatie door één
sinusvormige trilling is besproken. De zijbandfrequenties, door iedere enkel
voudige toon opgewekt, liggen in
twee frequentiebanden, ter weers
zijden van de draaggolffrequentie.
Men noemt ze de zijbanden.
jt.
De frequentiebreedte der zijban
j
den is gelijk aan het frequentie
verschil tussen de hoogste en laagste
toon, die wordt uitgezonden. Noemt
men de draaggolffrequentie ƒ, de
laagste toonfrequentie a en de hoog
ste toonfrequentie b, dan strekt de
to
bovenzijband zich uit van ƒ -f- a tot
ƒ + b en de benedenzijband van
Fig. 70.
ƒ — a tot ƒ — b.
In fig. 71 is dit schematisch aan
loenedcrvzijbArvd
boven, iljbo^nd
gegeven. De breedte van de door het
te efoniestation in beslag genomen
f+b
f'* f f*
f
frequentieband is dus gelijk aan
Fig. 71.
twee maal de frequentie van de
hoogste toon, die men wil over
brengen. Daar men er bij muziek uiteraard naar streeft, de tonen in hun
juiste klank weer te geven, moeten van iedere toon ook de harmonischen
overgebracht worden. Nu zijn bij muziek de tonen met hun boventonen over
het gehele hoorbare gebied verdeeld, waaruit volgt, dat een absoluut natuur
getrouwe weergave alleen mogelijk is, als de bandbreedte van de zender het
dubbele van de hoorbare frequentieband, dus ongeveer 30 kp/sec bedraagt.
Met het oog op het grote aantal telefoniestations, dat in een bepaalde
frequentieband moet worden ondergebracht, is het niet mogelijk aan ieder
station een band van 30 kp/sec toe te wijzen. Maar zulk een brede band
heeft ook weinig zin, want ten eerste zijn er nog tal van technische bezwaren,
die het overbrengen van de hoge harmonischen in de weg staan en ten
tweede blijkt de muziek reeds zeer goed over te komen, indien slechts
frequenties tot ongeveer 8000 & 10 000 p/sec worden overgebracht. Maar dit
komt in ieder geval nog neer op een bandbreedte van 20 kp/sec. Het aantal
telefoniestations is echter zo groot, dat men genoodzaakt is ieder station
slechts een bandbreedte van 9 kp/sec toe te staan. Dit betekent, dat tonen
boven 4500 p/sec niet meer uitgezonden mogen worden. Het is dan echter
niet mogelijk muziek natuurgetrouw over te brengen. Men hoort wel de
melodie, maar in een onnatuurlijke klank. De muziek klinkt dof, doordat de
hoge tonen er uit zijn.
De overbrenging van het gesproken woord vereist niet zulk een brede
frequentieband als muziek. Indien frequenties tot db 2000 p/sec worden over-
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gebracht, is de spraak reeds goed verstaanbaar, terwijl, indien men tot 4 k
5000 p sec gaat, het geluid zeer natuurgetrouw overkomt.
§ 35.

DEMODULATIE OF DETECTIE.

Uit een gemoduleerde (hoogfrequente) trilling kan de modulerende (laagfrequente) trilling weer te voorschijn worden gebracht door middel van een
apparaat of geleider met een gebogen
b
mA
stroomspanningskarakteristiek (z'-v-karak2 teristiek). Dergelijke apparaten worden
1 —
later besproken.
De i-y-karakteristiek van een geleider
2
1
i
2
3
1
is de grafische voorstelling van de stroomsterkte als functie van de frequentie. Van
2*
A
een ohmse weerstand is deze een rechte
Fig. 72.
1

—-v

lijn, want uit de wet van Ohm, I =

0.2

V

volgt, dat het verband tussen I en V
lineair is. Fig. 72 b.v. is de z-y-karakteris01
tiek van een ohmse weerstand van 1000 D.
Wordt aan een ohmse weerstand een
3
2
1
wisselspanning aangelegd, dan ontstaat
een wisselstroom, die precies hetzelfde
1
2.
3
verloop heeft als de wisselspanning. Is
---- V
dez-y-karakteristiek van
een schakelFig. 73element een gebogen
lijn, zoals in fig. 73,
dan is dit niet meer
I
het geval. Op de vol
I
gende wijze kan het
H
verloop dat de stroom
B
dan heeft, worden ge
~[3gem.
construeerd.
t
___!
In fig. 74 is links
boven
in assenstelsel I
—-t
de karakteristiek ge
tekend. Assenstelsel II, waarin de grafi
sche voorstelling van de spanning als func
tie van de tijd is gegeven, wordt zodanig
onder I geplaatst, dat de X-as van II met
de Y-as van I samenvalt. Rechts van I
wordt een assenstelsel III getekend, waar
van de X-as met die van I samenvalt. De
tijdstippen 1/4 T, 1/2 T, enz. op de X-as
van II komen met die van III overeen.
Op het tijdstip V12 T ls
momentele
waarde van de spanning CF volt (assenstelsel II). Door punt F wordt een lijn
loodrecht op de X-as van assenstelsel I getrokken, die de karakteristiek in G
snijdt. Nu wordt in het punt E \an assenstelsel III, dat eveneens het tijd
stip V12 T aangeeft, een ordinaat opgericht en door het punt G een lijn even
wijdig aan de X-as getrokken. Het snijpunt H van deze twee lijnen is een
punt van de gezochte grafische voorstelling, want op het tijdstip V12 T *s de
spanning gelijk aan CF = OD. Bij deze spanning^behoort de stroom GD en
daar GDHE een rechthoek is, is GD = HE.
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Op deze wijze kan de grafische voorstelling van de stroom punt voor punt
in assenstelsel III worden geconstrueerd. Uit de figuur blijkt, dat de stroom
in de ene richting sterker is dan in de andere, waardoor de gemiddelde waarde
niet nul is. Men kan de stroom in twee componenten ontleden, nl. in een
niet-sinusvormige wisselstroom, waarvan de gemiddelde waarde wél nul is,
en een gelijkstroom 7gem, die gelijk is aan de gemiddelde waarde van de
stroom en in de figuur door de lijn AB wordt voorgesteld. Een geleider met
een gebogen /-^-karakteristiek werkt dus als gelijkrichter, want terwijl een
zuivere wisselspanning aan de klemmen is aangelegd, ontstaat een stroom, die
in de ene richting sterker is dan in de andere.
Het bedrag, dat de gemiddelde waarde van deze stroom door het aanleggen
van een wisselspanning verandert, in fig. 74 Igem,
noemt men het gelijkricht-effect.
1
1
Uit de constructie volgt, dat het gelijkrichteffect des te groter is:
naarmate de karakteristiek ter weerszijden
van het nulpunt van de
wisselspanning een groter
verschil in steilheid ver
toont;
o
2e. naarmate de am
plitude van de wissel
spanning groter is.
Van deze laatste omstandigheid maakt men
gebruik bij het verkrijgen van demodulatie.
In fig. 75 is het stroomverloop geconstrueerd,
dat door een gemoduleerde hoogfrequente wissel
spanning wordt veroorzaakt. Uit de figuur blijkt,
-t
dat de gemiddelde waarde van de verkregen stroom
een pulserende gelijkstroom is, die dezelfde fluc
tuaties vertoont als de amplitude van de gemodu
leerde trilling. Deze pulserende gelijkstroom bestaat
Fig- 75weer uit een gelijkstroom en een laagfrequente
wisselstroom. Later zal blijken, hoe men door middel van een eenvoudige
schakeling deze laagfrequente wisselstroom uit de samengestelde trilling kan
afscheiden. De demodulatie of detectie is dan tot stand gebracht.
Lineaire en kwadratische detectie. Als het verloop van de z-y-karakteristiek van het detectie-apparaat zodanig is, dat het gelijkrichtcffect recht
evenredig is met de amplitude van de wisselspanning, dan heeft de na detectie
verkregen laagfrequente trilling dezelfde vorm als de omhullende lijn van de
gemoduleerde trilling. In dat geval spreekt men van lineaire detectie. Het zal
duidelijk zijn, dat bij telefonie lineaire detectie een natuurgetrouwe weer
gave geeft.
Het kan ook voorkomen, dat het gelijkrichteffect evenredig is met het
kwadraat van de amplitude van de wisselspanning. Men noemt de detectie
dan kwadratisch. In de regel is kwadratische detectie ongewenst, omdat het
vervorming van het geluid kan veroorzaken. Bij het behandelen van ont
vangers komen deze onderwerpen ter sprake.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

ELECTRONENBUIZEN.
§ 36.

ELECTRONEN-EMISSIE, DIODE.

Fig. 76 stelt een gewone gloeilamp voor, waarbinnen een metalen plaatje P
is aangebracht. Wordt tussen de punten A en B een spanningsverschil aan
gelegd, terwijl de lamp niet brandt, dan wijst de mA-meter geen stroom aan.
Het vacuum tussen G en P gedraagt zich als een volkomen diëlectricum,
zodat de stroomkring daar ter plaatse is onderbroken. Herhaalt men de proef
terwijl de lamp wél brandt, dus terwijl de gloeidraad G witgloeiend is, dan
wijst de meter een stroom aan, indien A positief is t.o.v. B, doch niet wanneer
A negatief is t.o.v. B. Het is alsof door het
P
gloeien van G het vacuum tussen P en G
geleidend is geworden in de richting van P
Bi
naar G, doch zich als een isolator blijft
p.
G
gedragen in de richting van G naar P.
mA.
Men verklaart dit verschijnsel op de
GO
+ |A
volgende wijze:
Een gloeiend metaal werpt voortdurend
electronen uit, hetgeen emitteren genoemd
wordt. Hoe men zich deze z.g. electronenfm
-T»
emissie voorstelt, wordt straks besproken.
Heeft P een positieve spanning t.o.v. G,
dan worden de door G uitgezonden elec
tronen door P aangetrokken, dringen in
Fig. 76.
Fig. 77het metaal en worden door de batterij, die
het spanningsverschil tussen A en B veroorzaakt, naar de gloeidraad terug
gevoerd, waar ze opnieuw worden uitgeworpen. De e’ectronen beschrijven dus
een kringloop in de richting ABGPA. Daar men echter de richting van een
electrische stroom tegengesteld rekent aan die, waarin de electronen zich
bewegen, wijst de mA-meter een stroom aan, die de richting APGB heeft.
Worden de k'emmen van de batterij AB verwisseld, zodat P negatief t.o.v. G
wordt, dan worden de door G uitgezonden electronen door P afgestoten en
kunnen P niet bereiken. In de richting PGBAP kunnen de electronen niet
circuleren, want hiertce zou P electronen moeten uitzenden en de niet ver
hitte plaat P doet dit niet.
Wordt tussen de klemmen A en B een wisselspanning aangelegd, dan kan
deze alleen stroom veroorzaken in de richting BAPG. De lamp werkt als een
volkomen gelijkrichter, waarvan de gloeidraad G en de plaat P de twee electroden zijn.
Dergelijke van een plaat voorziene gloeilampen worden in de radiotechniek
als wisselstroomgelijkrichter en detector gebruikt. Men noemt ze twee-electroden
buizen of dioden. De gloeidraad is de negatieve electrode of kathode en de
plaat de positieve electrode of anode.
De technische uitvoering van een diode kan zeer verschillend zijn. Veelal
bestaat de anode uit een metalen kokertje P, dat de gloeidraad G omvat (fig. 77).
De buishuls heeft drie aansluitpennen, waarvan er twee met de gloeidraad
zijn verbonden en een met de plaat.
Opmerking. Het hierboven beschreven verschijnsel is reeds in 1883 door
Edison ontdekt en naar hem het Edison-effect genoemd. De electronenbuis
is dan ook uit de gloeilamp voortgekomen. De eerste ontvangbuizen met hun
helgloeiende gloeidraden hadden ook nog zeer veel weg van een gloeilamp.
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De tegenwoordige electronenbuizen met hun ingewikkelde constructie gelijken
daar niets meer op. Daarom heeft men in de moderne vakliteratuur het woord
radiolamp verlaten en vervangen door de meer juiste benaming electronenbuis
of radiobuis (in overeenstemming met benamingen als Röntgenbuis, kathodestraalbuis, Braun-buis, Geiszler-buis, enz.).
De electronen-emissie door een verhit metaal wordt op de volgende wijze
verklaard:
In een metaal bevindt zich een groot aantal vrije electronen. Deze electronen
zijn niet op een of andere wijze aan de stof gebonden, maar bewegen zich
vrij tussen de moleculen der stof. Zij nemen deel aan de moleculaire warmtebeweging, botsen voortdurend tegen elkaar en tegen de moleculen, zodat zij
de meest uiteenlopende snelheden hebben. Hun gemiddelde snelheid wordt
echter, evenals die van de moleculen, door de temperatuur van de stof bepaald.
Als een electron zich in de richting van het oppervlak beweegt en het metaal
tracht te verlaten, ondervindt het krachten, die het in het metaal terugdrijven.
Alleen de electronen, die uit het oppervlak treden met een snelheid, groot
genoeg om deze krachten te overwinnen, kunnen het metaal verlaten.
Bij een niet verhit metaal bereiken de electronen deze snelheid echter lang
niet. Wordt de temperatuur van een metaal geleidelijk verhoogd, dan neemt
de gemiddelde snelheid der electronen toe en tenslotte
wordt een temperatuur bereikt, waarbij de snelste elec
10
tronen kunnen uittreden. Bij deze temperatuur begint
het metaal electronen te emitteren en bij verdere tem
peratuurstijging neemt de emissie snel toe.
Fig. 78 is een gr *fi che voorstelling van de emissie
door een wolfram-g'o idraad. Op de Y-as is de emissie
in mA per mm2 glo' idraadoppervlak afgezet en op de
X-as de absolute temperatuur van de gloeidraad in
1500 2600 2soo graden Kevin, dit is de temperatuur in graden Celsius
vermeerderd met 2730. Uit deze grafische voorstelling
TK
blijkt, dat beneden 2000° K de emissie practisch nihil is.
Fig. 78.
Bij hogere temperaturen neemt zij echter snel toe. Ver
der blijkt, dat bij een temperatuur van ongeveer 2500° K
de emissie sterk afhankelijk is van de temperatuur.
Wolfram-gloeidraden worden zelden boven 2500° K
verhit, daar bij hogere temperaturen de draad te snel
verdampt, waardoor de levensduur van de buis te kort
G
zou zijn.
Men bezigt vaak gloeidraden van andere samenstel
h|'M
ling, d.e bij een lagere temperatuur een grotere .emissie
B C
geven. Deze zullen aan het einde van deze paragraaf
Fig. 79besproken worden. Thans zal eerst de diode wat
nader worden beschouwd.
De gloeidraad van een radiobuis wordt door een electrische stroom verhit.
Deze stroom, gloeistroom genaamd, veroorzaakt een spanningsval in de gloei
draad en hierdoor hebben de verschillende gedeelten van de gloeidraad niet
hetzelfde spanningsverschil met de anode. In het vervolg wordt onder de
anodespanning verstaan het spanningsverschil tussen de anode en het negatieve
einde van de gloeidraad.
In fig. 79, waar een diode schematisch is aangegeven, is BC de gloeistroombatterij en het spanningsverschil tussen B en C wordt de gloeispanning ge
noemd. CD is de anodebatterij. De anodespanning is het spanningsverschil
tussen de punten A en G. De kring BDAGB heet plaatkring of anodekring
en de stroom, die in d^ze kring loopt, heet anode- of plaatstroom.
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In het begin van deze paragraaf is reeds vermeld, dat, indien de anodespanning positief is, de door de gloeidraad geëmitteerde electronen naar de
anode worden gevoerd, waardoor een anodestroom ontstaat. Nu zou men
wellicht menen, dat, indien de anode slechts een weinig positief was, alle
geëmitteerde electronen zich naar de anode zouden begeven. De waarneming
leert echter anders.
In fig. 80 is grafisch voorgesteld, hoe de anodestroom van de anodespanning
afhangt als de gloeispanning constant wordt gehouden. Deze kromme heet de
anodestroom-anodespanningskarakteristiek en wordt in het vervolg kortweg
Ja'^a-karakteristiek genoemd.
Uit het verloop van deze kromme blijkt, dat, indien men de anodespanning
van nul af geleidelijk toe laat nemen, de anodestroom eveneens toeneemt,
totdat bij een anodespanning van Vs volt of hoger, de stroom constant wordt.
De dan optredende stroom heet verzadigingsstroom en de laagste anodespanning waarbij die 3s
optreedt, verzadigingsspanning.
Men kan dit stroomverloop op de volgende '(X
wijze verklaren:
Stel, dat eerst de anodespanning nul is. Wordt
nu de kathode op gloeihitte gebracht, dan emit
teert deze per seconde een bepaald aantal elec
tronen, overeenkomende met de temperatuur en
het oppervlak van de gloeidraad. Zoals bekend
is, vertegenwoordigt ieder electron een kleine
Fig. 80.
negatieve lading. Door het verlies van electronen
zal de gloeidraadpotentiaal stijgen, terwijl de
ruimte rondom de gloeidraad, door de aanwezigheid van de geëmitteerde elec
tronen, een lagere potentiaal verkrijgt. Doordat de gloeidraad thans positief is
t.o.v. zijn onmiddellijke omgeving, worden vele uitgeworpen electronen weer
naar de gloeidraad teruggevoerd en tenslotte ontstaat een evenwichtstoestand,
waarbij per seconde evenveel electronen op de gloeidraad terugvallen als er
geëmitteerd worden. In deze toestand is de gloeidraad dus omgeven door een
dichte wolk van voortdurend bewegende electronen. Deze electronenwolk
vormt een negatief electrisch veld rondom de gloeidraad, dat ruimtelading
wordt genoemd.
Geeft men de anode nu een positieve potentiaal, die te gering is om het
ruimteladingsveld geheel op te heffen, dan is er ergens in de ruimte tussen
gloeidraad en anode een vlak, waar de potentiaal het laagst is. De electronen, die
zich aan de gloeidraadzijde van dit vlak bevinden, ondervinden een kracht, die
naar de gloeidraad is gericht, de overige een kracht, die hen naar de anode drijft.
Wordt de anodespanning geleidelijk verhoogd, dan verplaatst dit grens
vlak zich naar de gloeidraad toe, zodat een groter aantal electronen naar de
plaat gedreven wordt. Is de anodespanning tenslotte zo hoog, dat het vlak
van laagste potentiaal met het gloeidraadoppervlak samenvalt, dan worden alle
per seconde geëmitteerde electronen naar de plaat gevoerd. De verzadigings
spanning en -stroom zijn dan bereikt. Het is duidelijk, dat bij een verder
verhogen van de anodespanning de anodestroom niet kan toenemen, want
per seconde kunnen hoogstens evenveel electronen de plaat bereiken als er
per seconde geëmitteerd worden. De verzadigingsstroom kan alleen vergroot
worden door de gloeidraadtemperatuur te verhogen, want hierdoor wordt het
aantal electronen, dat per seconde wordt geëmitteerd, groter.
Anodedissipatie. Als de anodespanning Va volt en de anodestroom
A ampère bedraagt, wordt tussen plaat en gloeidraad een vermogen van
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‘-^a watt ontwikkeld. Deze energie, die door de anodebatterij geleverd wordt,
komt vrij als warmte aan de anode en wordt anodedissipatie genoemd. Deze
warmte-ontwikkeling ontstaat, doordat het electrisch veld tussen plaat en
gloeidraad de electronen op hun weg naar de plaat een grote versnelling geeft,
zodat ze de anode met een enorme snelheid bereiken. Bij het botsen tegen de
anode, wordt het in de electronen opgehoopte arbeidsvermogen van beweging
omgezet in warmte, zodat de anode verhit wordt. De anode kan de ontvangen
warmte practisch alleen door uitstraling afvoeren (alleen bij zeer grote zendbuizen past men waterkoeling toe). De temperatuur van de anode zal nu
stijgen tot die, waarbij per seconde evenveel warmte wordt uitgestraald als
toegevoerd. Geschiedt dit bij een te hoge temperatuur, dan wordt de buis
vernield. Daarom geeft de fabrikant voor iedere buis de maximale waarde op,
die de anodedissipatie mag bereiken. Bij het gebruik dient men er voor te
waken, dat deze niet wordt overschreden.
Het vacuum. Tot nu toe werd aangenomen, dat de electronen bij hun
beweging naar de plaat niet met gasdeeltjes in botsing kwamen, dus dat de
ballon absoluut luchtledig was. Wanneer zich in de buis echter verdund gas
bevindt, zullen de electronen bij het botsen tegen de gasmoleculen het gas
ioniseren (stootionisatie). Hierdoor wordt de anodestroom versterkt, want
ten eerste begeven de door stootionisatie ontstane electronen zich naar de
anode en ten tweede bewegen zich de positieve ionen naar de gloeidraad en
zullen daar, dank zij hun positieve lading, de ruimtelading verminderen en
dus ook de anodestroom doen toenemen.
Daar stootionisatie steeds een min of meer onregelmatig verschijnsel is,
zal de anodestroom bij constante anodespanning en gloeispanning niet zeer
constant zijn. Nu is het voor de meeste toepassingen van radiobuizen gewenst,
dat deze zich zo constant mogelijk gedragen en daarom tracht men het vacuum
zo hoog mogelijk op te voeren.
Alleen voor sommige doeleinden, zoals b.v. het gelijkrichten van wissel
stroom, waarbij het doel is een zo sterk mogelijke, gelijkgerichte stroom te
verkrijgen, past men wel met gas gevulde buizen toe. In deze buizen heeft men,
nadat ze luchtledig zijn gepompt, een weinig gas, b.v. kwikdamp, gebracht.
Een zeer hoog vacuum is niet zo eenvoudig te verkrijgen. Aan de opper
vlakte van het glas en aan de metaaldelen van de buis is het gas zo hecht ge
bonden, dat het door pompen niet is te verwijderen. Deze gasresten kunnen,
wanneer de buis in bedrijf is, door verhitting of door het electronenbombardement op de anode, vrij komen en het vacuum bederven. Daarom verhit men
tijdens het pompen de buis zo sterk mogelijk, laat de gloeidraad zo fel mogelijk
gloeien en legt een hogere anodespanning aan dan later ooit gebruikt zal worden.
De heftige moleculaire beweging en het electronenbombardement op de anode
helpen de geadsorbeerde gasresten verdrijven, zodat ze weggepompt kunnen
worden.
Om het leegpompen te bespoedigen, maakt men veelal gebruik van de
eigenschap van fijn metaalpoeder om gasmoleculen te adsorberen. Men be
vestigt daartoe binnen in de buis een stukje magnesium, barium of zirconium,
dat getter of gasbinder genoemd wordt. Nadat de buis tot een vrij hoge graad
is leeggepompt, wekt men in het getter wervelstromen op, waardoor het ver
dampt en als een spiegel op de glaswand neerslaat. Deze metaalneerslag
adsorbeert zoveel gas, dat het vacuum zeer hoog wordt (ongeveer io~6 mm
kwikdruk). Bovendien worden de later eventueel vrijkomende gasresten even
eens door de metaalneerslag geadsorbeerd, zodat ze het vacuum niet kunnen
bederven.
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Kathode. Men onderscheidt voornamelijk drie soorten kathoden, nl.:
wolframkathode; kathode van gethorieerd wolfram; oxydkathode.
Wolfram, dat ook voor gloeilampen gebruikt wordt, heeft een zeer hoog
smeltpunt. Het kan daardoor de temperatuur, waarbij het witgloeiend is, zeer
lang verdragen, waardoor wolfram-gloeidraden een lange levensduur hebben.
Uit fig. 78 blijkt, dat een grote emissie alleen bij zeer hoge temperatuur
wordt verkregen. Wolframkathoden worden daarom tot een zo hoog mogelijke
temperatuur verhit; een temperatuur, waarbij echter de levensduur der buis
niet al te klein is. Bij deze temperatuur (i 2100° C) is de gloeidraad wit
gloeiend. Buizen met wolframkathode worden daarom helgloeien.de buizen
genoemd.
Gethorieerd wolfram bevat een weinig thorium en heeft een bewerking onder
gaan, waardoor de oppervlakte van de kathode bedekt wordt met een laagje
thorium van slechts enkele moleculen dikte. Hierdoor wordt de emissie zeer
veel groter, terwijl de kathode bovendien op een aanzienlijk lagere tempe
ratuur (± 1500° C) gebracht moet worden, waardoor het wattverbruik in de
gloeidraad kleiner is. Met een gethorieerde kathode kan men dus met minder
energieverbruik veel sterkere anodestromen verkrijgen dan met wolfram
kathode. Voor hoge anodespanningen, zoals bij zenders voorkomen, is de
gethorieerde kathode echter niet geschikt.
De oxydkathode bestaat uit een draad van nikkel of molybdeen, die bedekt
is met een laagje barium- of strontiumoxyde of met een mengsel van ver
schillende oxyden. Deze laag geeft bij een betrekkelijk lage temperatuur
(db 8oo° C) een zeer grote emissie. Bij die temperatuur gloeien de kathoden
slechts zwak. Buizen met een oxydkathode worden daarom dofgloeiende
buizen genoemd. Zij worden hoofdzakelijk als ontvangbuizen gebruikt. Philips
brengt deze buizen in de handel onder de naam van miniwatt-buizen, een naam,
weke blijkbaar duidt op het geringe wattverbruik in de gloeidraad.
Bij het gebruik van deze buizen dient er voor gewaakt te worden, dat de
door den fabrikant aangegeven gloeistroom niet overschreden wordt. Een te
hoge temperatuur vernielt de oxydelaag, waardoor de emissie verloren gaat.
Opgemerkt wordt, dat bij buizen met een oxydkathode de verzadigingsstroom niet scherp begrensd is. De ia-i>a-karakteristiek buigt bij toenemende
anodespanning geleidelijk meer naar rechts en een feitelijke verzadiging treedt
niet in. Dit gedeelte van de karakteristiek heeft echter voor de toepassing
van de buis geen betekenis, want ten eerste wordt, zoals later zal blijken, het
bovenste gebogen gedeelte nimmer gebruikt en verder kan men het bij de
meeste buizen niet eens gebruiken, omdat bij een
dergelijke hoge waarde van ia de anodedissipatie
2
in de regel wordt overschreden.

II
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1

Indirect verhitte kathode. De gloeistroom
A B
Fig. 81.
C
wekt in de gloeidraad een spanningsval op, waar
door in vele gevallen hinderlijke verschijnselen op
treden. Daarom heeft men buizen geconstrueerd, waarbij de kathode niet door
de gloeistroom wordt doorlopen. De kathode bestaat uit een nikkelen buisje k
(fig. 81), waarop de emitterende o.sydlaag is aangebracht. Binnen deze kathode
bevindt zich de, electrisch van de kathode geïsoleerde, gloeidraad f, die enkel
als verwarmingselement diens. doet. De kathode k wordt met een afzonderlijke
draad naar buiten gevoerd. In fig. 81 wordt bij A en B de gloeispanning aan
gelegd; C is het kathodecontact. Indirect verhitte buizen hebben du; steeds
een aansluitk em meer dan de overeenkomstige direct verhitte. Bij direct
verhitte buizen zijn gloeidraad en kathode hetzelfde lichaim en kan men
daarvoor dus beide benamingen bezigen. Bij indirect verhitte buizen zijn
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kathode en gloeidraad twee afzonderlijke lichamen met een geheel verschillende
functie. Daarbij mag men de twee benamingen dus niet verwarren.
Het is duidelijk, dat een indirect verhitte kathode een veel groter oppervlak
heeft dan een enkele gloeidraad. Daardoor is de warmte-uitstraling groter,
met het gevolg, dat veel meer gloeistroomenergie moet worden toegevoerd.
Met het oog daarop gebruikt men tegenwoordig voor ontvangers, die uit
batterijen worden gevoed, bijna uitsluitend direct verhitte buizen. Bij wisselstroomtoestellen worden steeds indirect verhitte buizen toegepast.
Toepassing van de diode. De diode wordt tegenwoordig algemeen ge
bruikt in superheterodyne-ontvangers (zie § 59) als detector en voor auto
matische volumeregeling (a.v.r.). Ook in cascade-ontvangers past men wel eens
diodedetectie toe, doch meestal gebruikt men daar een triode of penthode
als detector. Voorts gebruikt men dioden in allerlei afmetingen als wisselstroomgelijkrichter in voedingsapparaten voor zenders en ontvangers.
Op al deze onderwerpen wordt later teruggekomen.
§ 37.

TRIODE, KARAKTERISTIEKEN, BUISCONSTANTEN.

Wordt in een diode tussen gloeidraad en plaat een derde electrode aan
gebracht, dan verkrijgt men een buis met drie electroden, die triode of drieelectrodenbuis wordt genoemd. De derde electrode, het rooster, bestaat veelal
uit een op enige afstand spiraalvormig om de gloeidraad gewikkelde draad
(fig. 82). Het rooster is verbonden met een afzonderlijke aansluitpen in de
buishuls, zodat de triode vier aansluitpennen heeft, nl. twee voor de gloei
draad, een voor het rooster en een voor de plaat. Een indirect verhitte triode
heeft vijf aansluitpennen,
nl. de vier reeds genoem
de en nog een vijfde pen,
die met de kathode ver
P
bonden is.
Geeft men het roos
rnA,
ter een spanningsverschil
V
t.o.v. de gloeidraad, dan
wordt de ruimtelading
y
j
door het electrisch veld
Fig. 82.
Fig. 83.
tussen rooster en gloei
draad beinvloed, waar
door de anodestroom verandert. Daar het rooster zich dichter bij de gloeidraad
bevindt dan de anode, heeft een roosterspanningsverandering een grotere in
vloed op de anodestroom dan een even grote anodespanningsverandering.
Overigens vormt het rooster nagenoeg geen beletsel voor de anodestroom,
want de electronen kunnen door de mazen van het rooster de anode bereiken.
Onder de roosterspanning verstaat men het spanningsverschil tussen het rooster
en het negatieve einde van de gloeidraad. De roosterkrmg noemt men de kring
gevormd door de inwendige buisruimte tussen rooster en gloeidraad en de
uitwendige keten, die tussen rooster en gloeidraad is geschakeld.
De anodekring bestaat uit de inwendige buisruimte tussen plaat en gloeidraad
en de uitwendige keten, die de plaat met de gloeidraad verbindt. In fig. 83
komt de schematische voorstelling van de triode voor. Met A wordt de anode,
met G het rooster en met F de gloeidraad aangeduid.
Met de schakeling van fig. 83 kan de invloed van roosterspanningsveranderingen op de anodestroom onderzocht worden. Terwijl men de gloeispanning
en de anodespanning constant houdt, geeft men door middel van de potentio-
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meter P de roosterspanning een reeks verschillende waarden en bij iedere
waarde wordt de daarbij behorende anodestroom op de mA-meter in de
anodekring afgelezen. Het resultaat van deze meting wordt in een assenstelsel
getekend, waarbij op de Y-as de anodestroom en op de X-as de rooster
spanning wordt afgezet. Aldus verkrijgt men de grafische voorstelling van de
anodestroom als functie van de roosterspanning, waarbij de anodespanning
en gloeispanning constant zijn gehouden. Deze grafische voorstelling heet
anodestroom-roosterspanningskarakteristiek en wordt in het vervolg ia-v gkarakteristiek genoemd.
In fig. 84 is de meest rechtse kromme een za-yg-karakteristiek voor Va =
= 60 volt. De waarde van de gloeispanning wordt in de regel niet aangegeven,
omdat deze meestal op de door den fabrikant opgegeven waarde constant
wordt gehouden. In gevallen, waarin van deze
waarde wordt afgeweken, zal het steeds worden
vermeld. Volgens deze karakteristiek is bij
Vg = o volt de anodestroom 2 mA. Wordt V.g
negatief gemaakt, dan neemt de anodestroom
af en bij Vg = — 3 volt is /a nul. Deze
roosterspanning heft de invloed van de 60 V
anodespanning geheel op.
Bij positieve roosterspanning neemt de anode
i 5 =0.001
stroom toe en bij Vg = -(- 7 volt is de ver_j
Q\= 20000
zadigingsstroom bereikt. Een hogere rooster
2. spanning kan de stroom niet meer doen toe
nemen.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat een —£ ^ 2. O 2. 4- 6
—'*
positief rooster evenals de anode electronen
Fig. 84.
aantrekt, waardoor er stroom in de roosterkring
loopt. Zolang de roosterspanning kleiner is dan
de anodespanning, is de roosterstroom zeer veel kleiner dan de anodestroom.
Wanneer de anodestroom enige milli-ampères bedraagt, is de roosterstroom
slechts enige micro-ampères. Bij de hier gegeven beschouwing is de rooster
stroom geheel verwaarloosd, maar in § 38 wordt daarop nader teruggekomen.
Wordt een za-r>g-karakteristiek opgenomen bij een hogere waarde van de
anodespanning, dan blijkt, dat bij iedere roosterspanning de anodestroom is
toegenomen; alleen de verzadigingsstroom heeft dezelfde waarde behouden.
De nieuwe ia-vg-karakteristiek blijkt ongeveer evenwijdig aan de eerste te
lopen en heeft dus nagenoeg dezelfde vorm.
Door verhoging van de anodespanning schuift de ia-vg-karakteristiek in de
figuur naar links.
In fig. 84 zijn de za-yg-karakteristieken voor resp. 60 V, 100 V en 140 V
getekend en het blijkt, dat voor eenzelfde toename van de anodespanning,
de karakteristiek eenzelfde bedrag naar links schuift.
De hier besproken karakteristieken, die opgenomen zijn met een con
stante waarde van de anodespanning, noemt men kortsluitkarakteristieken
en wel omdat bij het opnemen de uitwendige weerstand in de plaatkring
nul moet zijn.
Karakteristieken, die opgenomen zijn, terwijl er wel een uitwendige weer
stand in de plaatkring is geschakeld, noemt men belastingskarakteristieken.
Zij worden in § 54 besproken. Voorlopig zij opgemerkt, dat zij minder steil
verlopen en wel des te minder, naarmate de uitwendige weerstand groter is.
Men mag dus alleen van een kortsluitkarakteristiek gebruik maken, als de
impedantie in de plaatkring nul (of zeer klein) is.

! S = 2°
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Buisconstanten. Uit een bundel za-z;g-karakteristieken, zoals in fig. 84 is
getekend, kan men bijna alle gegevens van een triode aflezen. De voornaamste
hiervan drukt men echter in drie getallen uit, die buisconstanten worden
genoemd.
De lijn BAC in fig. 85 stelt een gedeelte van een za-i>g-karakteristiek voor.
Om de invloed van een roosterspanningsverandering op de anodestroom te
onderzoeken, verandert men de roosterspanning een zeer klein bedrag Avg
en bepaalt de hierdoor veroorzaakte anodestroomverandering Aza, terwijl de
anodespanning tijdens de meting constant wordt gehouden. Het quotiënt
^Za—, waarin Aia in ampères en Avg in volts is uitge-

e/C
D

H
AVg

AVg

drukt, noemt men de steilheid van de karakteristiek
in punt A.
Onder de steilheid verstaat men de anodestroomveran
dering per volt roosterspanningsverandering bij constante
anodespanning.
Of in formule uitgedrukt:
va constant

O

!

(39)

1

De aanwijzing va constant betekent, dat tijdens de
meting de anodespanning constant wordt gehouden.
Fig. 85.
Men verwarre de stroomverandering per volt niet met
de stroomverandering veroorzaakt door één volt. De
stroomverandering per volt in punt A van de karakteristiek is gelijk aan de
anodestroomverandering, die een volt roosterspanningsverandering zou ver
oorzaken, indien de karakteristiek een rechte lijn was; een lijn dus, die overal
even steil verloopt als de kromme karakteristiek bij punt A.
In fig. 85 is de stroomverandering per volt dus gelijk aan FD, terwijl de
stroomverandering, die door één volt veroorzaakt wordt, gelijk is aan FE.
Bij een kromme karakteristiek is het echter niet mogelijk om DF direct te
meten. Daarom neemt men in dat geval Avg zo klein, dat het kleine stukje
AH practisch nog met de raaklijn AD samenvalt. Uit fig. 85 volgt, dat
DF
DF
Aza
DF.
in dat geval gelijk is aan
1
Av

;

Aza geeft derhalve de steilheid in punt A des te nauwAv '
keuriger aan, naarmate Avg, en dus ook Az'a, kleiner genomen wordt.
Uit fig. 84 blijkt, dat de steilheid in de verschillende punten van de karak
teristiek een zeer uiteenlopende waarde heeft. In het beneden- en boven
gedeelte, waar de anodestroom resp. tot nul en tot de verzadigingswaarde nadert,
nadert de steilheid tot nul. In het midden van de karakteristiek, waar bij de
meeste trioden een belangrijk stuk nagenoeg recht is, heeft de steilheid de
grootste waarde.
Wordt in het voorbeeld van fig. 84 bij een anodespanning van 100 V de
roosterspanning van o V op + 2 V gebracht, dan stijgt de anodestroom van
4 tot 6 inA. Daar de karakteristiek in het beschouwde gebied recht is, mag
de steilheid berekend worden uit:
Het quotiënt

5

o, 002
2

= 0,001.

Meestal drukt men de steilheid in mA/volt uit. De beschouwde triode heeft
dus een steilheid van 0,001 of 1 mA/volt.

,
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In het algemeen is een grote steilheid een gunstige eigenschap van een triode
en daarom construeert men de buizen zodanig, dat de invloed van het rooster
op de ruim elading zo groot mogelijk is. Hiertoe moet o.a. het rooster zo dicht
mogelijk bij de gloeidraad gebracht worden.
Om verschillende redenen kunnen buizen met oxydkathode en indirect
verhitte kathode met een grotere steilheid geconstrueerd worden.
Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat de steilheid afhankelijk is van de
temperatuur van de kathode, dus van de gloeistroom. Een za-r>g-karakteristiek,
opgenomen bij een grotere waarde van de gloeistroom, verloopt, voornamelijk
in het bovengedeelte, steiler. De steilheid is dus geen constante grootheid, zoals
de naam buisconstante zou doen vermoeden.
De invloed van de anodespanning op de
anodestroom wordt grafisch voorgesteld door
een za-ya-karakteristiek, die opgenomen is bij
6
een constante roosterspanning.
5
Fig. 86 stelt zo'n karakteristiek voor, waarbij
de roosterspanning nul volt is. Deze karakterisj
tiek behoeft geen nadere toelichting, want bij
» .5
nul volt roosterspanning is deze kromme gelijk
2
aan de za-i>a-karakteristiek van de diode, welke
op blz. 74 is besproken.
De za-ya-karakteristieken, die bij andere roosterspanningen zijn opgenomen, lopen met de
in fig. 86 gegeven kromme nagenoeg even
wijdig, behalve in het gebied waar Vg groter is
Fig. 86.
dan of bijna gelijk is aan va. Maar dit geval zal,
zoals reeds is opgemerkt, voorlopig buiten beschouwing blijven (zie § 38).
Teneinde het verloop van deze kromme in punt A (fig. 86) in getallen
waarde uit te drukken, laat men Va een klein bedrag Ava toenemen en bepaalt
Ava
het bedrag Aia, dat de anodestroom hierdoor is gerezen. Het quotiënt
Ai*
waarin Ava in volts en Aza in ampères is uitgedrukt, noemt men de inwendige
weerstand van de triode.
Onder de inwendige weerstand verstaat men het quotiënt van een kleine anodespanningsverandering en de hierdoor veroorzaakte anodestroomverandering bij
constante roosterspanning.
Of in formule uitgedrukt: Rl

■ (fc)

Vg constant

(4°)

Na hetgeen reeds bij „steilheid" is opgemerkt, zal het duidelijk zijn, dat
bij een kromme karakteristiek Aya en dus ook Aza zeer klein genomen moet
worden om werkelijk het verloop van de kromme in punt A weer te geven.
Verder blijkt uit de figuur, dat Ri voor verschillende gedeelten van de
karakteristiek, dus voor verschillende waarden van de anodespanning, niet
gelijk is. In het beneden- en bovengedeelte van de karakteristiek, waar de
anodestroom respectievelijk tot nul en tot de verzadigingswaarde nadert, nadert
Ri tot oneindig groot. In het midden, waar de karakteristiek in de regel over
een belangrijk stuk nagenoeg recht verloopt, heeft Ri de kleinste waarde.
In het voorbeeld van fig. 86 is bij een anodespanning van 40 V:
Ava
-— = 5000 D.
Ri =
0,001
A ia
Daar de karakteristiek nabij punt A nagenoeg recht verloopt, mag R{ hier
met deze grote waarde van Ai;a en van Aza berekend worden.

1
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Ri kan ook bepaald worden uit een stel i^-vg-karakteristieken. Als men in
fig. 84 Vg op nul volt constant houdt en va verhoogt van 60 tot 100 V, neemt
i’a van 2 tot 4 mA toe. Een Aya van 40 V veroorzaakt dus een Aza van 2 mA,
waaruit volgt:
4° = 20 OOO 12.
r»
0,002

De aandacht wordt er op gevestigd, dat /?, niet gelijk is aan het quotiënt
van anodespanning en anodestroom. Dit quotiënt Va noemt men de gelijk/a
stroomweerstand van de buis. In het voorbeeld van fig. 86 is voor het punt A
de inwendige weerstand:
= —5— = 5000 n
R
A za

0,001

en de gelijkstroomweerstand:
Ka.
7a

I

40
0,004

10000 12.

De gelijkstroomweerstand wordt weinig gebruikt en zal hier verder buiten
beschouwing blijven.
Zoals reeds is vermeld, is R[ een maat voor de invloed van de anodespanning
op de anodestroom. De grootte van deze invloed wordt bepaald door de
constructie van de buis. Hoe dichter de anode bij de gloeidraad is geplaatst,
des te groter is de invloed van de anodespanning op de ruimtelading en des
te kleiner is Ry.
hangt echter ook nog van andere factoren af. Zo doet vermindering van
de gloeistroom Ri toenemen. De buisconstante Ri is dus geen constante grootheid.
De fabrikant geeft in de regel de waarden van de anode- en roostergelijkspanningen op, waarbij de buis voor een gegeven doel het gunstigste werkt.
De waarden, die voor S en Rt worden opgegeven, zijn die, welke bij die
bedrijfstoestand worden gemeten.
Een derde kenmerkende grootheid van een triode geeft de verhouding aan
van de invloed, die een anodespanningsverandering en een roosterspanningsverandering op de anodestroom hebben.
Onder de spanningsversterkingsfactor verstaat men het quotiënt van een kleine
anodespanningsverandering en die roosterspanningsverandering, welke de anode
stroom eenzelfde bedrag doet veranderen.
Of in formule uitgedrukt: g

(
'za constant

(41)

De aanwijzing za constant duidt aan, dat Aya en Ayg te zamen za constant
houden, dus dat deze twee kleine spanningsvariaties' elkanders uitwerking op
de andestroom opheffen.
Deze buisconstante speelt o.a. een belangrijke rol bij de theorie van de
versterkers en ontleent hieraan haar naam.
Uit de definitie volgt, dat men g kan bepalen door de za-yg- en zelf
karakteristieken met elkaar te vergelijken. Eenvoudiger kan men g uit een stel
za-^-karakteristieken aflezen.
Als voorbeeld diene fig. 84.
Wordt, terwijl Vg op nul volt constant gehouden wordt, va verlaagd van
140 tot 100 V, dan neemt za af van 6 tot 4 mA. Houdt men nu va op 100 V
constant, dan kan men, door vg van o op + 2 V te brengen, za weer tot de
oorspronkelijke waarde van 6 mA terugbrengen.

i
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Een Ai>a van 40 V heeft dus evenveel invloed als een Avp van 2 V, waaruit
volgt dat:
40
= 20.

Herhaalt men deze proef, uitgaande van andere waarden van Vg, dan vindt
men, ook in de gebogen gedeelten van de karakteristieken, steeds nagenoeg
dezelfde waarde voor g. De buisconstante g blijkt dus practisch een werkelijk
constante grootheid te zijn.
De grootte van de spanningsversterkingsfactor wordt bepaald door de
constructie van de buis en is practisch gelijk aan de verhouding van de roostergloeidraadcapaciteit tot de anode-gloeidraadcapaciteit.
Bij benadering kan men g ook uit één za-i;g-karakteristiek bepalen. Als voor
beeld diene wederom fig. 84. Als de anodespanning van nul op 100 V wordt
gebracht, terwijl de roosterspanning nul blijft, verandert de anodestroom van
nul tot 4 mA. Maakt men nu, terwijl de anodespanning 100 V blijft, de rooster
spanning geleidelijk negatief, dan blijkt bij — 5 V roosterspanning de anode
stroom wederom tot nul gedaald te zijn. Een anodespanningsverandering
van 100 V heeft blijkbaar evenveel invloed op de anodestroom als een roosterspanningsverandering van 5 V. Volgens (41) is g dus gelijk aan

100

= 20.

Hoewel in dit geval in (41) zeer grote waarden voor Ava en Ai;g worden
gebruikt, verkrijgt men toch een vrij goed benaderde waarde voor g. Dit
komt omdat g een nagenoeg constante grootheid is.
Durchgriff. Als de spanningsversterkingsfactor van een triode 10 is, be
tekent dit, dat de invloed van een roosterspanningsverandering 10 maal zo
groot is als die van een even grote anodespanningsverandering. Men kan
natuurlijk ook zeggen, dat de invloed van een anodespanningsverandering
V10 van die van een even grote roosterspanningsverandering is.
In Duitse werken noemt men 1 de Durchgriff en drukt deze grootheid ook
wel in procenten uit. Men kan dus zeggen:
g = 10,

of:

D=

of 10%.

De naam Durchgriff zegt, dat de anode als het ware door het rooster heen
grijpt met D maal de invloed van het rooster.
Buisformule van Barkhausen.
Uit 5 =

constant

volgt:
Aza = S Avg

Uit R, =

(a)

A^a\
volgt:
Aza /Vg constant
1

en hieruit volgt :

Aza
Az;a jVg constant

AIa = ï?-A„a

(b)

Met (a) kan men de Az'a berekenen, die door een bepaalde Avg ontstaat
en uit (b) die, welke door een bepaalde Ava wordt veroorzaakt.
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Kiest men nu in (a) Avg en in (b) Ava zodanig, dat deze beide spanningsvariaties eenzelfde Aza veroorzaken, dan geldt voor die bepaalde waarde van
Avg en Ava:
5 Avg
* Ava, waaruit volgt: Ava
Ri S.
Avg
Het quotiënt van een Ava en een Avg, die eenzelfde Aza veroorzaken, is
volgens de gegeven definitie gelijk aan de spanningsversterkingsfactor, zodat
g = RiS
(42)
Deze uitdrukking, die het verband tussen de drie buisconstanten aangeeft,
staat bekend als de buisformule van Barkhausen.
Neemt men de steilheid 5 niet in A/volt, maar in mA/volt, dan is 1000 g=R[ S.
/a=va=karakteristieken. Een za-i>a-karakteristiek is de grafische voor
stelling van de anodestroom als functie van de anodespanning bij constante
waarde van de roosterspanning. In fig. 86 is reeds zo'n
11
karakteristiek gebruikt om
\x
de grootte van de inwen
dige weerstand van de buis
Ö
af te lezen. Deze karakteris
tiek was opgenomen bij nul
volt roosterspanning. Men
kan nu ook za-^-karakteris
5 = 0,002
tieken voor andere waarden
Rj = 10000
20
van Vg opnemen en deze in
eenzelfde figuur verenigen,
op eenzelfde wijze als dat
40
60
120
160
200
240
280
in fig. 84 voor een stel za-vg-Va,
karakteristieken is gedaan.
Fig. 87.
Op de X-as is va en op
de Y-as za afgezet. Bij iedere
karakteristiek is bovenaan vermeld, bij welke waarde van de roosterspanning
hij is opgenomen. Uit zo'n bundel za-r>a-karakteristieken kan men alle eigen
schappen van de desbetreffende buis aflezen. Zij worden in de radiotechniek
veel meer gebruikt dan de vroeger besproken za-i>g-karakteristieken.
Ieder punt van fig. 87 geeft een bepaalde bedrijfstoestand van de buis aan.
Het punt B b.v. geeft aan, dat va = 160 V, za = 4 mA en Vg = — 4 V.
Laat men va veranderen, terwijl Vg constant wordt gehouden, dan beweegt
het punt B zich langs de karakteristiek voor Vg = — 4 V. Laat men vg
veranderen, terwijl va constant wordt gehouden, dan beweegt het punt B zich
langs de verticale lijn BA. Laat men tenslotte i;a afnemen en tegelijkertijd Vg
zoveel toenemen, dat za constant blijft, dan beweegt het punt B zich langs
de horizontale lijn BC.
Door het werkpunt op deze wijze te laten bewegen, kan men de buis
constanten van de triode uit de figuur aflezen. Een verhoging van Vg van
— 4 op — 2 volt, terwijl Va 160 volt blijft, brengt het werkpunt van B naar A
en geeft dus een vermeerdering van za van 4 mA. De steilheid is dus:
5

(

= °-'Q04 = 0,002 A/V.

va constant
2
Houdt men nu Vg constant op ■— 2 V en vermindert men Va tot 120 volt,
dan wordt het werkpunt van A naar C gebracht. Hieruit volgt:

M£)

Vg constant

- 4° = 10 000 D.
0,004
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Uit beide genoemde veranderingen volgt, dat een roosterspanmngsverandering tan 2 V en een anodespanningsverandering van 40 V de anode stroom evenveel doen veranderen, dus dat:
g
§ 38.

-fê)

40

/a constant

2

— 20.

ROOSTERSTROOM, STUURSPANNING, ROOSTERRUIMTE.

Als het rooster een positieve spanning heeft, trekt het evenals de anode
electronen aan. Deze electronen keren via de uitwendige roosterketen naar de
kathode terug. Er loopt dan in de roosterkring een roosterstroom, die in het
vervolg met 7g wordt aangeduid.
De stroom, gevormd door het totale aantal electronen, die zich van de
gloeidraad naar rooster en plaat begeven, noemt men de kathodestroom, die
in het vervolg met 7e wordt aangeduid.
Ter plaatse van het rooster splitst 7e zich in I? en 7g. Men heeft dus:
(43)
U = h + ig
Fig. 88 is de grafische voorstelling van zg, za en z*e als functie van vg bij
constante waarde van vz.
Zoals reeds is opgemerkt, is bij negatief rooster ig nul, omdat het rooster
de electronen dan afstoot. Het is echter mogelijk, dat er bij kleine negatieve
roosterspanningen (tot — 1 a — i1/* V toe) nog een weinig roosterstroom
loopt. Dit komt, om
dat het merendeel van
Ie
de electronen de gloei
I
draad met een aanvangssnelheid verlaat,
la^
die hen in staat stelt
punten te bereiken, die
V^-iooV
een lagere potentiaal
hebben dan de gloei
draad.
O
50
100
Bij positieve roosterspanning blijft, zoals
Fig. 88.
uit fig. 88 blijkt, de
roosterstroom nog betrekkelijk klein, zolang Vg de waarde van Va niet al te
dicht is genaderd. De electronen vliegen dan met een zo grote snelheid door
de mazen van het rooster heen, dat de roosterspanning niet in staat is deze
snelheid uit te putten. In dit geval wordt de roosterstroom in hoofdzaak ge
vormd door de electronen, die tegen het rooster botsen.
Wanneer Vg de waarde van Va echter zeer dicht genaderd is, begint het
rooster belangrijk meer electronen aan te trekken. De roosterstroom wast
hierdoor snel aan en als vg de waarde van Vz slechts weinig heeft overschreden,
gaat nagenoeg de gehele kathodestroom reeds naar het rooster. Dit eigenaardige
verloop van ig en z‘a blijkt duidelijk uit fig. 88. Daar waar de roosterspanning
de waarde van de anodespanning overschrijdt, wisselt de anodestroom vrij
plotseling in de roosterstroom om. Voornamelijk bij zenders, waarbij hoge
roosterwisselspanningen optreden, is dit verschijnsel van belang.
De oorzaak van dit plotseling omwisselen schuilt niet enkel in het feit, dat
de veldsterkte tussen rooster en anode van richting is omgekeerd, doch hierbij
speelt een ander verschijnsel een belangrijke rol.
Door het electronenbombardement op de anode worden daaruit electronen
vrij gemaakt, zodat ook de anode electronen emitteert. Deze electronen worden
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secundaire electronen genoemd en kunnen in aantal de electronen, die hen uit
de anode losslaan, verre overtreffen. De secundaire electronen verlaten de
plaat met geringe snelheid en zolang de plaatspanning voldoende hoger dan
de roosterspanning is, vallen ze weer op de plaat terug. In dat geval wordt
van hun bestaan niets bemerkt.
Wanneer Vg echter bijna gelijk of groter dan Ka wordt, gaat een groot aantal
secundaire electronen naar het rooster, waardoor de roosterstroom belangrijk
toe- en de plaatstroom evenveel afneemt, hetgeen het snel omwisselen van
plaat- in roosterstroom verklaart.
Bij versterkers wordt het rooster bijna steeds negatief gehouden. Men kan
daar nl. slechts dat gedeelte van de za-i;g-karakteristiek benutten, dat recht of
nagenoeg recht is en waar geen roosterstroom kan optreden. Het roosterspanningsgebied, dat dit gedeelte van de za-r>g-karakteristiek bestrijkt, wordt
de roosterruimte van de buis genoemd. Het bevindt zich geheel links van de
Y-as en is iets kleiner dan het spanningsgebied gelegen tussen nul en die rooster
spanning, die de anodestroom juist nul maakt. In fig. 84 is de roosterruimte
bij 100 V anodespanning dus bijna gelijk aan 5 V en voor 140 V anodespanning nagenoeg 7 V.
Een buis heeft blijkbaar de grootste roosterruimte als de anodespanning zo
groot genomen wordt, dat de bovenbocht van de za-r»g-karakteristiek in de
Y-as ligt, want dan ligt het gehele rechte gedeelte van de karakteristiek links
van de Y-as.
In § 37 is besproken, op welke wijze uit een za-yg-karakteristiek de spannings
versterkingsfactor bij benadering bepaald kan worden.
Daaruit volgt onmiddellijk:
Va
roosterruimte ^ —.
S

Stuurspanning. Bij de bespreking van de spanningsversterkingsfactor is
vermeld, dat de roosterspanning g maal meer invloed op de ruimtelading
heeft dan de anodespanning. Wat de beïnvloeding van de ruimtelading betreft,
is het onverschillig of vd met p volt, dan wel Vg met — volt wordt veranderd.
Denkt men een triode, waarvan de anodespanning Vd en de roosterspanning
Vg is, vervangen door een diode, waarbij ter plaatse van het rooster een anode
is aangebracht, dan zal, als men deze diode een anodespanning geeft gelijk
aan Vg -f- ~ Va volt, de anodestroom van de diode gelijk zijn aan de kathodestroom van de triode.
De spanning

Vst = Ve + j1 Ka

(44)

noemt men de stuurspanning van de triode.
Bij een triode heeft dus de grafische voorstelling van de kathodestroom als
functie van de stuurspanning hetzelfde verloop als de za-z;a-karakteristiek van
een diode (fig. 86).
Zijn Vg en Va wisselspanningen, dan moet zowel grootte als fase in rekening
worden gebracht. Vg en — Va moeten in dat geval dus vectorisch worden
opgeteld.
Bij triodeschakelingen, waarbij tegelijkertijd Vg en Va veranderen, levert
het begrip stuurspanning vaak veel gemak op bij berekeningen. Men kan met
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de triode immers rekenen alsof zij een diode was en dit vereenvoudigt de
berekening zeer.
Men bedenke echter steeds, dat op deze wijze enkel de kathodestroom be
rekend wordt. Wil men de anodestroom der triode kennen, dan moet de
stroomverdeling tussen anode en rooster bekend zijn. In vele gevallen, zoals
b.v. bij een negatief rooster, is deze echter bekend.

DERDE HOOFDSTUK.

ONTVANGERS.
§ 39-

AFSTEMMIDDELEN. SELECTIVITEIT.

c;rt0nider dC select/”\teit van een ontvanger verstaat men de eigenschap om
Van versc1hllIende zenders, die gelijktijdig op verschillende frequenties
•
T ^êezonden, zodanig van elkaar te scheiden, dat een willekeurig
cifnaf 3 zonderkjk ontvangen kan worden, zonder dat het door de andere
gna.en wordt gestoord. Een ontvanger wordt des te selectiever genoemd,
Qf3/firiate
•eZf ei8^nschap in grotere mate bezit, m.a.w. naarmate hij in
is om signalen, die weinig in frequentie verschillen, beter te scheiden,
en ontvanger is steeds uitgerust met een of meer trillingsketens, die op het
g wenste signaal worden afgestemd. Ze vormen tezamen de afstemmiddelen
en geven de ontvanger de nodige selectiviteit.
In § 16 is reeds besproken, dat een trillingskring trillingen, waarvan
de frequentie gelijk of bijna gelijk is
i aan de resonantiefrequentie van de
keten, sterk bevoorrecht boven andere.
f-3,y00rtS
u*teengczet, hoe de vorm van de resonantiekromme, de kwaliteitsor en e resonantiebreedte ons inlichten in welke mate de kring dit doet.
ens otte is verklaard, aan welke eisen een keten moet voldoen, om een teleen e^n te’^toniesignaal naar behoren van andere signalen te scheiden,
ans zal worden besproken, hoe trillingskringen als afstemmiddelen in
een ontvanger worden toegepast.
Afgestemde antenne. Een ontvanger is als regel ingericht om alle
requenties in een bepaalde frequentieband of in enige frequentiebanden te
'unnen ontvangen. De eigen frequentie van bovengenoemde trillingskringen
moet us continu regelbaar zijn. Daarom bestaat de capaciteit van de kring
in e regel uit een variabele luchtcondensator, waarmede continu geregeld
an wor en. Wanneer een groot frequentiegebied bestreken moet worden,
is evens de zelfinductie variabel. Soms is de spoel hiertoe van aftakkingen
voorzien, ie met een schakelaar bediend worden, doch meestal zijn voor de
verse mende frequentiebereiken afzonderlijke spoelen ingebouwd, die met
een schakeJknop een voor een ingeschakeld kunnen worden. Deze schakelnop eet frequentiebereik- of golfbereikschakelaar en de knop van de afstemcon ensator, waarmede continu wordt geregeld, wordt afstemknop genoemd.
oa s,in ? 3° reeds is verklaard, wekken alle signalen, die het ontvangs a ion bereiken, een e.m.k. op in de ontvangantenne. Wil men een van die
signa en uitkiezen om tot de ontvanger toe te laten, dan ligt het voor de hand,
om e antenneknng op dat signaal af te stemmen. Men kan daartoe in de
antenneketen een spoel en een variabele condensator opnemen, zoals in fig. 89
en 90 is aangegeven.
In fig. 89 zijn de variabele condensator C en de spoel L in serie met de
antenne opgenomen. Men noemt dit serie-afstemming.
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In fig. 90, waarin de condensator en spoel parallel geschakeld zijn, spreekt
men van parallelafstemming.
In beide gevallen kan men C zodanig instellen, dat voor een bepaalde
frequentie de spanning tussen de punten A en B een maximum is. Op deze
punten kan dus de straks te beschrijven detector worden aangesloten.
Op welke wijze bij deze schakelingen resonantie wordt verkregen, is in het
algemeen niet op een eenvoudige wijze te verklaren. Het betreft hier immers
een combinatie van een open en een gesloten trillingsketen en dat maakt het geval
gecompliceerd. Wanneer echter de golflengte van het ontvangen signaal groot
is t.o.v. de lengte van de antenne, kan
men de antenne bij benadering beschou
wen als een capaciteit t.o.v. aarde met in
serie er mede de e.m.k. van het ontvan
D
gen signaal.
C
Voor dit geval is dus fig. 91 het verA
vangingsschema
voor serie-afstemming en
A
fig. 92 voor parallelafstemming. Daaruit
ziet men, dat bij serie-afstemming de
C
L
L
antennecapaciteit Ca in serie staat met de
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afstemcondensator C en bij parallel-afstemming parallel daarmede. Bij serieafstemming is de totale capaciteit van het afstemsysteem dus steeds kleiner
dan de antennecapaciteit en bij parallelafstemming steeds groter. Hieruit
volgt: ten eerste, dat voor eenzelfde waarde van spoel en afstemcondensator
het frequentiebereik bij serie-afstemming hoger ligt dan bij parallelafstem
ming; ten tweede, dat, wanneer de antennecapaciteit een kleine waarde heeft,
— en bij ontvangantennes is dat meestal het geval — het frequentiebereik
bij serie-afstemming niet groot is. Om een groot frequentiebereik te ver
krijgen, kan men de ontvanger met een serie-parallelschakelaar uitrusten
(fig. 93) en daarmede de condensator voor hogere frequenties in serie en
voor lagere parallel schakelen.
Het afstemmen van de antennekring heeft twee zeer grote bezwaren.
Ten eerste veroorzaakt de antenne door straling steeds veel demping, waar
door de selectiviteit van de kring zeer klein is. Ten tweede is de afstemming
afhankelijk van de antennecapaciteit. Daardoor kan de fabriek het toestel
niet van een afstemstaat of ijkkromme voorzien. De afstemming is immers
voor iedere antenne weer anders.
Maar ook het ijken voor één bepaalde antenne heeft weinig betekenis, want
de antennecapaciteit is niet constant. Een an enne is immers niet steeds even
strak uitgespannen, waardoor de afstand tot de aarde, en daarmede de capaciteit,
*

I
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varieert. Aan boord heeft men bovendien nog de veranderingen in de diep
gang van het schip, waardoor de antennehoogte verandert.
Tegenover deze nadelen staat het voordeel, dat een signaal een grote spanning
tussen de punten A en B veroorzaakt, m.a.w. dit afstemsysteem geeft aan de
ontvanger een grote ingangsspanning.
Moderne ontvangers, die steeds met hoogfrequentversterking zijn uitgerust
(zie § 46), zijn echter steeds zo gevoelig, dat aan een hoge ingangsspanning
geen behoefte bestaat. Er blijven dus slechts de genoemde nadelen over. Daarom
wordt bij moderne ontvangers de antenne nimmer meer afgestemd, doch op
een hierna te beschrijven wijze zeer los met de ingangskring van de ontvanger
gekoppeld. Het hierboven beschreven afstemsysteem is dan ook als verouderd
te beschouwen.
Er zijn echter twee redenen, waarom het hier toch is beschreven. Ten eerste
schrijft het Internationaal verdrag voor de beveiliging van menschenlevens
op zee voor, dat de scheepsontvanger zodanig moet zijn ingericht, dat ont
vangst door gebruikmaking van een kristaldetector (zie § 57) mogelijk is.
Ten tweede kan het aan boord voorkomen, dat men genoodzaakt is met
beperkte middelen een eenvoudige ontvanger met b.v. één radiobuis samen
te stellen.
In beide gevallen heeft men behoefte aan een grote ingangsspanning en zal
men zijn toevlucht tot het zo juist beschreven afstemsysteem nemen.

1

Niet=afgestemde antenne. Om bovengenoemde invloed van de antenne
op de selectiviteit en de afstemming te ontgaan, wordt de antenne niet in een
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afgestemde kring opgenomen, maar op een doelmatige wijze los met de ingangs
kring van de ontvanger gekoppeld. Een niet-afgestemde antenne wordt ten
onrechte wel aperiodische antenne genoemd. Ten onrechte, want aperiodisch
zou de antennekring eerst zijn, indien er opzettelijk een grote weerstand in
werd opgenomen.
Drie van de meest toegepaste methoden zijn in fig. 94 t/m 96 aangegeven.
In fig. 94 is de antenne door middel van een kleine condensator met de
bovenzijde van de ingangskring verbonden. Deze condensator staat dus met
de antennecapaciteit in serie, zodat de totale capaciteit kleiner is dan de kleinste
van deze twee capaciteiten. Neemt men de seriecondensator zeer klein, dan
is de invloed van de antennecapaciteit op de afstemming zeer gering.
In fig. 95 is in de antenne een spoeltje opgenomen, dat los met de ingangs
kring is gekoppeld.

:
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In fig. 96 is de antenne op een aftakking van de spoel van de kring aan
gesloten. De koppeling is hier dus direct inductief. Er zijn nog meer methoden
om de antenne los aan de ingangskring te verbinden, doch deze komen op het
zelfde neer.
Bij een losse koppeling is de invloed van de antenne op de afgestemde kring
klein. Dit houdt in, dat capaciteitsveranderingen van de antenne weinig invloed
hebben op de afstemming en dat de demping van de kring maar weinig wordt
verhoogd door de stralingsdemping van de antenne. Maar bij een losse koppeling
zal de antenne slechts kleine spanningen in de kring veroorzaken. Daardoor
zijn deze antennekoppelingen alleen mogelijk bij gevoelige ontvangers.
In § 19 is reeds vermeld, dat telefonie-ontvangers veelal met bandfilters
worden afgestemd. De antenne wordt daarbij op eenzelfde wijze aan de eerste
kring van het bandfilter gekoppeld als hierboven voor een enkele kring is
beschreven.
Verhoogde selectiviteit door meerdere kringen. De selectiviteit kan
zeer worden verhoogd door gebruik te maken van twee afgestemde kringen,
die los met elkaar zijn gekoppeld. Dit
kan op de volgende wijze worden
3 1
ingezien.
3res
De kringen I en II in fig. 97 zijn
beide op dezelfde frequentie fr afge
stemd en de koppeling is zo los, dat
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de terugwerking van keten II op I verwaarloosd mag worden. In kring I zijn
twee e.m.k.'en opgenomen van gelijke grootte, doch verschillende frequentie.
Et heeft de resonantiefrequentie /r van de ketens en £a heeft de frequentie /a.
In fig. 98 zijn I en II de resonantiekrommen van respectievelijk keten I en II.
Kromme III komt later ter sprake. Teneinde de krommen gemakkelijk met
elkaar te kunnen vergelijken, is op de Y-as de waarde j—uitgezet, waardoor
res

de maxima even hoog liggen.
Uit de resonantiekromme van keten I blijkt, dat Ea en Er stromen in keten I
veroorzaken, die zich verhouden als 1 : 2. De e.m.k.'en, die deze stromen in
keten II induceren, verhouden zich dus eveneens als 1 : 2. Uit de resonantie
kromme van keten II blijkt, dat, indien deze e.m.k.'en even groot waren, zij
stromen zouden veroorzaken, die zich verhouden als 1 : 4. Nu echter de e.m.k.
met frequentie fr tweemaal zo groot is als die met frequentie /a, verhouden de
stromen zich als 1 : 8.
De resonantiekromme voor het stelsel van twee ketens verloopt dus heel
wat scherper dan die van ieder der beide ketens afzonderlijk.
Uit dit voorbeeld volgt, dat, indien de terugwerking van keten II op keten I
geheel is opgeheven, men de resonantiekromme van het stelsel verkrijgt door
de ordinaten van de, op gelijke schaal getekende, resonantiekrommen der
afzonderlijke ketens met elkaar te vermenigvuldigen.
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In fig. 98 is kromme III op deze wijze uit I en II verkregen, en uit dit
voorbeeld blijkt, dat inderdaad de resonantiescherpte van kromme III groter
is dan van ieder der beide andeie krcmmen.
Wanneer men genoodzaakt is met eenvoudige middelen (bv. met een kristaldetector of met slechts één radiobuis) een ontvanger samen te stellen, kan men
het afstemsysteem volgens fig. 99 inrichten. Bij zeer losse koppeling tussen
de spoelen, benadert men dan het hierboven beschreven geval. Maar ook hier
zal bij zeer losse koppeling de antenne slechts kleine e.m.k.'en in de tweede
kring induceren, waardoor de ontvangst van niet zeer krachtige stations spoedig
te zwak wordt.
Het hierboven beschreven principe heeft echter ook grote betekenis voor
moderne ontvangers, want later zal blijken, dat men, door
middel van radiobuizen, twee kringen zo kan koppelen, dat
kring I sterke stroom in II kan veroorzaken, zonder dat
II op I kan terugwerken.
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§ 40. GELIJKRICHTING IN DE ANODEKRING. ANODESTROOMDETECTIE.
In § 35 is reeds verklaard, hoe men door middel van een schakelelement,
dat een gebogen stroomspanningskarakteristiek heeft, detectie kan verkrijgen.
De za-r»g-karakteristiek van een triode is nabij het nulpunt sterk gebogen.
In dat gedeelte is dus detectie mogelijk en dit kan met een schakeling volgens
fig. 100 worden aangetoond.
Wordt met de potentiometer P de roosterspanning ingesteld op de benedenbocht van de i^-vg-karakteristiek, dan doet de wisselspanning vg de anodestroom in de positieve halve periode meer rijzen dan in de negatieve dalen,
waardoor de gemiddelde waarde er van toeneemt. In fig. 101 is het verloop
van de roosterspanning geconstrueerd. In deze figuur treft men de combinatie
van drie assenstelsels aan, die reeds in § 35 (fig. 75) is besproken.
Met de potentiometer wordt de negatieve roostergelijkspanning gelijk aan
— Vg gemaakt, waardoor het werkpunt W in de benedenbocht van de karak
teristiek komt. Zolang geen wisselspanning is aangelegd, dus gedurende het
tijdvak tQ-tu loopt er een anodegelijkstroom 7r, die ruststroom wordt genoemd.
Gedurende het tijdvak tx-U wordt de roosterwisselspanning Vg ingeschakeld

‘
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en hierdoor verandert de ruststroom in een pulserende gelijkstroom. Deze is
te beschouwen als de som van een gelijkstroom en een (niet sinusvormige)
wisselstroom. De gelijkstroomcomponent 7a is de gemiddelde waarde van de
stroom en uit de figuur blijkt, dat deze groter is dan de ruststroom. De wissel
spanning Vg veroorzaakt dus een gelijkstroomvermeerdering, die gelijk is aan
7a — 7r = 7g. Deze waarde is derhalve het gelijkrichteffect. Uit de constructie
blijkt verder, dat het gelijkrichteffect des te groter is, naarmate de gedeelten
der karakteristiek ter weerszijden van het werkpunt een groter steilheidsverschil hebben. Het is dus zaak, de potentiometer nauwkeurig op dit punt
in te stellen.
Bij de behandeling van buisschakelingen worden de gelijk- en wisselcomponenten van de verschillende spanningen en stromen in de regel afzonder
lijk beschouwd. Men duidt die componenten dan met de woorden „gelijk"
en „wissel" aan. Men
spreekt dus van anodegelijkstroom en anodewisselstroom, roostergeA
lijkspanning en roosterwisselspanning, enz. en
men rekent in ve’e ge
val’en met deze compo
B
nenten of ze afzonderlijk
aanwezig waren. In zeer
ve’e gevallen is dat toe
Fig. 102.
laatbaar. De anodewisselstroom mag in die ge
vallen dus als een gewone wisselstroom worden beschouwd. Hoewel de
anodestroom nimmer van richting omkeert, doet de wisselcomponent van
deze stroom dit dus wel.
Van de hierboven beschreven gelijkrichting in de anodekring maakt men
gebruik om hoogfrequente trillingen te detecteren. Fig. 102 is het schema
van een eenvoudige ontvanger, werkend met anodestroomdetectie. Links van
de klemmen A en B bevinden zich de afstemmiddelen, die reeds in § 39 zijn
besproken. De kring, waarin de antenne is opgenomen, heet de primaire kring
en die, welke met de buis is verbonden, de secundaire kring. De koppeling
tussen beide kringen is variabel, zodat men door losser te koppelen, de
selectiviteit kan verhogen, indien tenminste de ontvangsterkte losser koppelen
toelaat. De hoogfrequente wisselspanning tussen de klemmen A en B wordt
tussen rooster en gloeidraad aangelegd, terwijl met behulp van een potentio
meter de juiste negatieve roosterspanning wordt ingesteld. In de anodekring
is een telefoon opgenomen, benevens een condensator Q, waarover later.
In fig. 103 is in het bekende systeem van drie assenstelsels geconstrueerd,
hoe de anodestroom verloopt, als een gemoduleerd signaal wordt ontvangen.
Voordat het signaal wordt ontvangen, loopt er een kleine stroom 7r, de rust
stroom, door de telefoon. Na het tijdstip tx loopt er een hoogfrequent-pulserende
gelijkstroom, zoals in de tekening is aangegeven. De lijn 7gem geeft de ge
middelde waarde van die stroom aan. Dit is blijkbaar een pulserende gelijk
stroom, die dezelfde fluctuaties vertoont als de omhullende lijn van het ont
vangen gemoduleerde signaal.
Deze pulserende gelijkstroom kan weer ontleed worden in een gelijkstroom
en een laagfrequente wisselstroom. De anodestroom kan dus worden ontleed
in drie componenten, nl. een hoogfrequente trilling, een laagfrequente trilling
en een gelijkstroom. In fig. 104 zijn deze drie componenten getekend.
Fig. 104a is de hoogfrequente trilling, die ongeveer hetzelfde verloop heeft
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als de ontvangen trilling vóór detectie. De vorm wijkt iets van die van de
oorspronkelijke trilling af. Dit betekent, dat er bij het detecteren enkele
hoogfrequente trillingen bij zijn gekomen. Zoals in § 34 is besproken, bestaat
een sinusvormige gemoduleerde trilling uit drie hoogfrequente trillingen.
Na detectie zijn er een paar hoogfrequente trillingen bij gekomen, die echter
buiten beschouwing kunnen blijven.
Fig. 104b is de laagfrequente component. Deze laagfrequente stroom is bij
de detectie ontstaan en is de trilling, waar het
la.
om te doen is. Deze laagfrequente trilling
la.
heeft immers dezelfde frequentie en nagenoeg
/
hetzelfde verloop als de omhullende lijn van
het ontvangen signaal,
dus ook als de modu
:
lerende trilling op het
--!—
zendstation.
Bij lineaire detectie
hebben deze beide tril
---- -t
lingen hetzelfde ver
tz
loop; bij kwadratische
detectie niet. Er treedt
dan een vervorming op, die hierin bestaat,
dat de trilling tweede harmonische bevat.
t
Fig. 104c is de gelijkstroom, die verder
geen rol speelt.
In fig. 102 bestaat het uitwendige gedeelte
van de plaatkring uit twee parallelle takken,
nl. een tak, waarin de anodebatterij en de
Fig. 103.
telefoon zijn opgenomen en een andere tak
met de condensator Ct. De bovengenoemde
ikU
drie stroomcomponenten zullen zich over
deze beide takken verdelen volgens de be
kende wisselstroomwetten.
De telefoonspoeltjes hebben een vrij grote
coëfficiënt van zelfinductie en dus een vrij
weerstand voor hoogfrequente trillingen.
v XX
b grote
Neemt men de condensator Ct zo groot, dat
3
de reactantie voor de hoogfrequente trillingen
klein is, dan zullen die practisch geheel door
--- -t
deze condensator gaan. De laagfrequente
Fig. 104.
trillingen hebben een frequentie, waarvan de
grootte-orde een duizendtal malen kleiner is

K/

V

dan van de hoogfrequente. De reactantie van de condensator Ct,

IS voor

hen dus een duizendtal malen groter. De impedantie van de telefoon
VR2 + co2L2 is voor een lagere frequentie juist kleiner. Om deze redenen
gaat de laagfrequente trilling practisch geheel door de telefoon en veroor
zaakt daar een geluid, waarvan de toonhoogte gelijk is aan de frequentie van
de electrische trilling.
De gelijkstroomcomponent kan niet door de condensator gaan en gaat dus
geheel door de telefoon. Deze veroorzaakt, zoals bekend is, geen geluid. Wel
moet men er op letten, dat de telefoon goed wordt aangesloten, om ontmagnetiseren van de permanente magneet te voorkomen, zoals dat in § 9
reeds is besproken.
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Na deze uiteenzetting kan men zich afvragen, waarvoor de condensator Ct
feitelijk dient. Bij detectie is het toch enkel te doen om de laagfrequente trilling.
Wat hindert het of men de hoogfrequente tevens door de telefoon laat gaan?
Het antwoord hierop is het volgende:
Als de hoogfrequente trillingen hun weg door de telefoon moeten nemen,
ondervinden zij een vrij hoge weerstand en daardoor is hun amplitude klein.
En wanneer de amplitude van de hoogfrequente trillingen klein is, is de gemid
delde waarde daarvan, dat is de laagfrequente trilling, ook klein. Zonder de
condensator Ct zou dus een zeer zwakke ontvangst worden verkregen.
Uit fig. 103 is dit niet af te lezen, maar dat komt, omdat die figuur alleen
geldt voor het geval, dat de uitwendige weerstand van de buis nul is. Alleen
in dat geval mogen we immers van de kortsluitkarakteristiek gebruik maken.
Zoals in § 37 reeds is vermeld en in § 54 nader zal worden verklaard, loopt
de karakteristiek, opgenomen bij belaste plaatkring, minder steil en wel des
te minder, naarmate de belasting groter is. Neemt men dat in aanmerking,
dan volgt het hierboven verklaarde ook onmiddellijk uit de constructie van
fig. 103.
De condensator moet dus voor de hoogfrequente trillingen een kleine reactantie hebben en mag, wat dat betreft, dus groot zijn. Hij mag echter niet te
groot worden genomen, want dan gaat een te groot percentage van de laag
frequente trilling er ook doorheen en deze moet door de telefoon gaan. Men
moet hiertussen dus een middenweg kiezen en komt in de practijk tot de
waarde van ongeveer 1000 pF. Erg critisch is de waarde niet. In ontvangers
als de hier besprokene, waar de condensator parallel aan een telefoon staat,
wordt Ct wel telefooncondensator genoemd.
§ 41.

TERUGKOPPELING, DEMPINGSREDUCTIE, GENEREREN.

Het schema van de ontvanger in fig. 105 wijkt slechts in één opzicht af
van dat in fig. 101. In de plaatkring is nl. een spoel opgenomen, die met de
spoel van de secundaire kring is gekoppeld of zoals men het uitdrukt: de
plaatkring is teruggekop
peld op de roosterkring.
Als de secundaire kring
Lt
op een of andere wijze een
hoeveelheid energie heeft
ontvangen en gedempt
trilt, verschillen stroom
Ls
en klemspanning van de
spoel Ls 90° in fase. De
t
klemspanning van Ls is
de roosterwisselspanning
Fig. 105.
van de triode en veroor
zaakt een anodewisselstroom, die, indien men de betrekkelijk kleine zelfinductie in de anodekring
verwaarloost, in fase is met Vg, zodat tenslotte de stroom in Ls en die in
de terugkoppelspoel Lt 90° in fase verschillen. De stroom in Lt wekt een
e.m.k. van wederzijdse inductie op in Ls, die, naar gelang van de wikkelrichting van de spoelen, óf 90° na-, óf 90° voorijlt op die stroom. Deze
e.m.k., in het vervolg Ez genoemd, verschilt derhalve óf 180° met de stroom
in Ls óf is er mede in fase.
Men kan ieder van deze twee toestanden scheppen door óf de wikkelrichting van de spoelen juist te kiezen, óf door deze willekeurig te nemen,
maar de klemmen van de terugkoppelspoel op de juiste wijze te verbin-
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den. Deze laatste methode is de eenvoudigste en wordt algemeen toegepast.
Men maakt nu die verbindingen zo, dat ZTt met de stroom in Ls in fase is
en de stroom dus voortdurend in de juiste richting voortdrijft. Et geeft dan
energie aan de secundaire keten af, die door de anodebatterij geleverd wordt.
De toestand is dan zo, dat de secundaire keten energie verliest door demping
ten gevolge van de effectieve weerstand van de kring en energie ontvangt
van de anodebatterij, zodat de terugkoppeling oorzaak is, dat er per periode
minder energie uit de keten verdwijnt. De keten gedraagt zich dan, alsof het
decrement kleiner geworden is. Door de terugkoppeling wordt de demping
van de keten gereduceerd. Daarom wordt dit dempingsreductie genoemd.
Doordat de secundaire keten zich gedraagt als een keten met geringere
demping, is de ontvangst selectiever. De keten heeft immers een scherpere
resonantiekromme gekregen. Ook is de ontvangsterkte groter, want eenzelfde
e.m.k. doet in een keten met een geringere demping de stroom tot een hogere
amplitude opslingeren.
Koppelt men de terugkoppelspoel vaster met spoel Ls, dan wordt de e.m.k.
van wederzijdse inductie groter en wordt meer energie aan de trillingsketen
toegevoerd. Wordt de terugkoppeling zo vast gemaakt, dat per periode even
veel energie aan de keten wordt toegevoerd als er door demping verloren gaat,
dan zal, wanneer de keten op een of andere wijze in vrije trilling gebracht
wordt, de amp’itude van de stroom niet afnemen. De demping is geheel op
geheven en de trillingsketen trilt ongedempt. De ontvanger wekt ongedempte
trillingen op of, zoals men het uitdrukt, de ontvanger genereert.
De frequentie, waarin de ontvanger genereert, is in hoofdzaak gelijk aan
de eigen frequentie van de trillingsketen.
Het opwekken van electrische trillingen door middel van een triode is een
hoogst belangrijk onderwerp. Hierop berusten o.a. de zenders, die in het
vierde hoofdstuk worden besproken.
Bij de hierboven gegeven beschouwing is uitgegaan van de veronderstelling,
dat de trillingsketen door een of andere oorzaak in trilling was gebracht. Maar
ook indien dit niet het geval is, dus indien de roosterwisselspanning aan
vankelijk nul is, zal een ontvanger gaan genereren als de terugkoppeling hiertoe
vast genoeg is. Weliswaar zal de terugkoppelspoel alleen spanningen in de
trillingsketen induceren, als de anodestroom verandert, maar kleine ver
anderingen ondergaat deze stroom steeds, o.a. door kleine onregelmatigheden
in de emissie en, zoals hieronder zal blijken, doet de kleinste verandering
de stroom direct tot een bepaalde amplitude opschommelen. Een ontvanger,
die zo vast is teruggekoppeld, dat genereren mogelijk is, verkeert in labiel
evenwicht en labiele toestanden zijn in de regel practisch onbestaanbaar.
Bij anodestroomdctectie is besproken, dat een roosterwisselspanning de
anodegelijkstroom doet rijzen. Nu is het voor de anodestroom onverschillig,
door welke oorzaak de roosterwisselspanning wordt opgewekt. Daarom zal ook
genereren de anodegelijkstroom doen rijzen. In de telefoon wordt bij het
begin en het einde van het genereren deze verandering van de anodegelijk
stroom als een klik waargenomen. Verbindt men het rooster van een genererende
ontvanger door een niet te grote weerstand met de aarde (bv. door het met
een vochtige vinger aan te raken), dan wordt deze weerstand parallel op de
afstemcondensator geplaatst (fig. 105). Hierdoor wordt de demping van de
keten zo vergroot, dat het genereren ophoudt. De anodegelijkstroomverandering,
die hiervan het gevolg is, wordt als een klik in de telefoon waargenomen.
Men heeft hierin een eenvoudig middel om te onderzoeken of een ontvanger
genereert.
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Voor verschillende buisschakelingen kan men berekenen, hoe vast de terug
koppeling moet zijn om genereren te veroorzaken. Verschillende factoren,
zoals de buisconstanten van de triode en de grootte en aard van de schakelelementen, zijn hierop van invloed. Deze berekeningen worden hier niet be
sproken, alleen zullen enkele opmerkingen omtrent de invloed van de steilheid
worden gemaakt.
Het is duidelijk, dat genereren optreedt, als de anodewisselstroom, die
door een bepaalde roosterwisselspanning wordt veroorzaakt, in staat is zelf
die roosterwisselspanning in de roosterkring te induceren. Nu veroorzaakt
een bepaalde Vg bij een grotere steilheid een sterkere 7a en deze sterkere 7a
zal bij een lossere terugkoppeling reeds de vereiste Vg in spoel Ls (fig. 105)
induceren. Hieruit volgt dus, dat bij een bepaalde steilheid een bepaalde
vereiste minimum-waarde van de koppelingsgraad tussen Ls en Lt behoort.
Maakt men bij een genererende schakeling de terugkoppeling vaster, dan
wordt Vg groter. De grotere Vg veroorzaakt een
grotere 7a, waardoor Vg wederom toeneemt. Was
de karakteristiek een rechte, zodat 7a onbegrensd
en in dezelfde mate kon toenemen als Vg, dan
zou de amplitude van 7a voortdurend blijven
toenemen. De karakteristiek is echter steeds een
kromme lijn, zodat bij een grotere amplitude
van 7a een andere waarde van de gemiddelde
steilheid behoort. (Bij deze beschouwingen wordt
nl. met de gemiddelde steilheid van een stuk van
de gebogen karakteristiek gerekend.)
Bij het vaster of losser maken van de terug
koppeling neemt de amplitude van 7a die waarde
aan, waarbij de gemiddelde steilheid van het ge
Fig. 106.
bruikte stuk der za-r>g-karakterist ek de voor het
genereren vereiste waarde heeft. Met deze regel kan men verschillende eigen
aardigheden, die zich bij genereren voordoen, verklaren.
In fig. 106 is de ta-r»g-karaktenstiek getekend van de triode in fig. 105.
De negatieve roostergelijkspanning wordt ingesteld op — 1 V, zodat het werk
punt A in het steilste gedeelte van de karakteristiek ligt. Uit de figuur blijkt,
dat voor kleine amplituden van Vg de gemiddelde steilheid ongeveer gelijk is
aan de steilheid in punt A en dat deze kleiner wordt, naarmate de amplitude
toeneemt. Om met grotere amplituden te genereren, wordt derhalve een vastere
terugkoppeling vereist dan voor kleinere. Het gevolg hiervan is, dat, indien
de terugkoppeling van zeer los geleidelijk vaster wordt gemaakt, het genereren
inzet met een kleine amplitude, die bij het vaster maken der terugkoppeling
geleidelijk toeneemt. Men noemt dit soepel genereren.
Soepel genereren is voor een ontvanger een groot voordeel, want hier
door kan hij gemakkelijk op de rand van genereren gebracht worden,
d.w.z. men kan de terugkoppeling zo regelen, dat de ontvanger nog juist
niet genereert. De dempingsreductie is dan zeer groot, waardoor de ont
vangst zeer selectief is.
De bedrijfstoestand kan echter ook zodanig zijn, dat genereren met
kleine amplitude niet mogelijk is. Wordt het werkpunt b.v. in punt B van
fig. 107 gekozen, dan wordt, zoals uit de figuur blijkt, bij toenemende
amplitude de gemiddelde steilheid groter dan in punt B. Eerst voor zeer
grote amplituden, die tot in het verzadigingsgebied reiken, wordt de gemid
delde steilheid kleiner.
Wordt de terugkoppeling bij deze instelling geleidelijk vaster gemaakt, dan
zet het genereren in, als de waarde van de terugkoppeling voldoende is om
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met de steilheid in punt B te genereren. Voor grotere amplituden is echter
door de grotere steilheid een lossere terugkoppeling reeds voldoende, zodat
de amplitude direct toeneemt tot de zeer grote waarde a in fig. 107, waarbij
de gemiddelde steilheid weer gelijk is aan die in B. De terugkoppeling kan
dan heel wat losser gemaakt worden eer het genereren ophoudt, want voor
kleinere amplituden is de gemiddelde steilheid groter, zodat een lossere terug
koppeling reeds voldoende is. Een aldus i ngestelde ontvanger kan niet op de
rand van genereren gebracht worden.
Men noemt dit verschijnsel dodegang
in de terugkoppeling.
§ 42. SERIE- EN PARALLELVOEDING.
De anodestroom van een radiobuis
is een pulserende gelijkstroom. De
stroom kan immers slechts in één rich
—.—i2.
4
6
ting lopen, nl. in de uitwendige anodekring van de kathode naar de anode.
-Vg +
In § 40 is reeds gebleken, dat men de
stroom splitsen kan in een gelijkstroom
Fig. 107.
en een of meer wisselstroomcomponenten. Om deze laatste is het in de regel
5
C
te doen; de gelijkstroom speelt zelden
een rol.
Wordt nu de gehele samengestelde
1
anodestroom langs eenzelfde weg aan
de anode toegevoerd, dan spreekt men
van serievoeding. Splitst men de anode
stroom in componenten en voert men
de gelijkstroom langs een afzonderlijke
weg naar de anode, dan wordt dat
5
parallelvoeding genoemd. Beide voe
Fig. 108.
dingssystemen hebben hun voor- en
nadelen en het hangt van verschillende
omstandigheden af, welk systeem in een bepaald geval wordt toegepast. Bij
zenders b.v. past men, indien mogelijk, steeds parallelvoeding toe, omdat
hierdoor de hoge anodegelijkspanning tot een zo klein mogelijk gedeelte van
de zender wordt beperkt en de spanning in verschillende toesteldelen be
langrijk lager blijft. Hiermede ontgaat men vele isolatiemoeilijkheden en wordt
het gevaar bij aanraking van verschillende toesteldelen minder groot.
Wanneer bij een detectorschakeling van serie- of parallelvoeding gesproken
wordt, heeft men in de regel de terugkoppeling op het oog. In fig. 105 wordt
de terugkoppelspoel zowel door de anodegelijkstroom als door de anodewisselstroom doorlopen. Hier is dus serievoeding toegepast.
In fig. 108 is dit schema gewijzigd in parallelvoeding. De hoogfrequentsmoorspoel S heeft een grote impedantie voor hoogfrequente wisselstroom,
doch voor laagfrequente stromen is de impedantie betrekkelijk klein. De
capaciteit van de condensator C wordt zodanig gekozen, dat zijn impedantie
voor hoogfrequente trillingen betrekkelijk klein is, maar voor laagfrequente
trillingen vrij groot. Bij punt A wordt de stroom dan zodanig gesplitst, dat
de gelijkstroom geheel en de laagfrequente wisselstroom zo goed als geheel
door S gaat. De hoogfrequente wisselstroom gaat in hoofdzaak door de conden
sator C en terugkoppelspoel Lt.
Bij deze schakeling kan de terugkoppelspoel Lt met de spoel L van de
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afgestemde kring als één spoel met een middenaftakking worden uitgevoerd
(fig. 109). Dit brengt verschillende voordelen mede.
De terugkoppeling wordt geregeld met de variabele condensator Cj. Deze
condensator is immers een impedantie, die in serie met de terugkoppelspoel
is geschakeld. Verandert men deze impedantie, dan verandert de amplitude
van de wisselstroom in de terugkoppelspoel en hiermede de geïnduceerde
e.m.k. in spoel L.
In sommige gevallen splitst men de telefoonstroom nog in twee compo
nenten, nl. in de laagfrequente wisselstroom en de gelijkstroom. In fig. 109
heeft bij de anode stroomsplitsing plaats, zodanig, dat in de tak met Cx de hoog
frequente wisselstroom loopt en in SL de som van de gelijkstroom en de laag
frequente wisselstroom. Bij punt A heeft wederom stroomsplitsing plaats.
S2 is een laagfrequentsmoorspoel
en de condensator C2 heeft een
C1
5i
zo grote capaciteit, dat de impe
dantie voor laagfrequente trillin
lA
gen klein is. De anodegelijkCz
stroom gaat dus door S2 en de
o
laagfrequente wisselstroom bijna
o
geheel door C2 en telefoon.
In § 9 is besproken, dat een
gelijkstroom slechts in één rich
ting door een telefoon mag gaan.
Bij de schakeling van fig. 109 be
Fig. 109.
hoeft men er dus niet op te let
ten, hoe de telefoon wordt aan
gesloten. Bovendien staat bij deze schakeling de hoge plaatspanning niet op
de telefoon. Dit is veiliger bij het gebruik.
Op dezelfde wijze kan men zorgen, dat in een luidspreker, die in de eindtrap
van een ontvanger is geschakeld, geen gelijkstroom loopt.
Ook past men deze schakeling wel toe om de gelijkstroomcomponent uit de
primaire wikkeling van een transformator te houden. Wanneer b.v. na de
detector een trap laagfrequentversterking met transformatorkoppeling volgt
(zie § 47), kan het gebeuren, dat de anodegelijkstroom de transformatorkern
geheel of bijna geheel magnetisch verzadigt. De anodewisselstroom kan het
veld dan niet evenveel doen toenemen als afnemen en hierdoor ontstaat ver
vorming. Men kan dit vermijden door de gelijkstroom uit de transformator
te houden.
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§ 43. ONTVANGST VAN ONGEDEMPTE SIGNALEN. ZWEVINGSONTVANGST.
Ongedempte'signalen kunnen niet op de in § 41 aangegeven wijze worden
ontvangen, want, zoals aan de hand van fig. 101 is aangetoond, veroorzaakt
een ongedempte roosterwisselspanning een vermeerdering van de anode
gelijkstroom, die een constante grootte heeft. De telefoon in de anodekring
reageert echter enkel op veranderingen van de stroom, zodat men bij de ont
vangst van een streep van een ongedempte zender alleen een klik bij het begin
en een bij het einde van die streep zou horen. In fig. 101 is dit duidelijk te
zien. Alleen op de tijdstippen tx en U verandert de anodegelijkstroom. Gedurende
het tijdvak tfU is de anodegelijkstroom wel groter dan de ruststroom, doch
blijft constant. De morsesignalen van een ongedempte zender worden op deze
wijze dus waargenomen als het geklik van de seinsleutel. In de practijk blijkt
dit alleen het geval te zijn bij zeer krachtige signalen. Ongedempte signalen
van normale sterkte hoort men in het geheel niet.
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Wil men een ongedempt signaal als een toon in de telefoon waarneembaar
maken, dan moet op een of andere wijze gezorgd worden, dat het gelijkrichteffect geen constante gelijkstroom, doch een in hoorbare frequentie pulserende
gelijkstroom is. Dit kan op de volgende wijze bereikt worden.
Neem aan, dat de ontvanger (fig. 105) niet genereert en afgestemd is op
het te ontvangen signaal. De zender veroorzaakt dan een ongedempte rooster
wisselspanning, die de frequentie heeft van het uitgezonden signaal en die,
dank zij de juiste afstemming, zo groot mogelijk is.
Een kleine buisgenerator wordt met de secundaire keten van de ontvanger
gekoppeld en induceert hierin een hoogfrequente wissel-e.m.k., waarvan de
frequentie bv. 1000 hoger
of lager is dan die van het
te ontvangen ongedempte
signaal.
Zo’n buisgenerator kan
geconstrueerd zijn volgens
het schema van fig. 105,
met weglating van de antennekring. De frequentie
vg io ti
van
de opgewekte trilling
—-t
wordt in hoofdzaak bepaald
door de afgestemde kring,
zodat die met de variabele condensator geregeld kan worden.
In de secundaire keten van de ontvanger worden dan
twee e.m.k.'en geinduceerd, nl. een door de te ontvangen
zender en een door de genoemde generator.
Uit de wisselstroomtheorie is bekend, dat twee in een
zelfde keten geïnduceerde wissel-e.m.k.’en zwevingen vor
:
men en dat de zwevingsfrequentie gelijk is aan het frequen
tieverschil van die twee e.m.k.'en. Die twee e.m.k.'en
Fig. 110.
veroorzaken derhalve een roosterwisselspanning, waarvan
de amplitude in een frequentie 1000 toe- en afneemt.
In fig. 110 is in het systeem van drie assenstelsels de ia-i>g-karakteristiek
van de detectorbuis getekend. Gedurende het tijdvak t0-t1 wordt geen signaal
ontvangen. De roosterwisselspanning bestaat dan enkel uit de door de generator
veroorzaakte e.m.k. Vz. In de telefoon wordt dan geen geluid waargenomen,
omdat de gemiddelde waarde van de anodestroom constant is.
Op het tijdstip tx wordt het begin van een streep ontvangen en veroorzaakt
het signaal een roosterwisselspanning met een amplitude Vs. Van dit moment
af vertoont de roosterwisselspanning zwevingen en neemt de amplitude van
Vg periodiek met een bedrag Vs toe en af. Het tijdvak ty-U, de zwevingsperiode, is in dit voorbeeld dus 0,001 sec.
Uit de constructie van de anodestroom blijkt, dat na het moment t1 de
gemiddelde waarde van die stroom periodiek toe- en afneemt in een frequentie
1000, waardoor in de telefoon een geluid van de toonhoogte 1000 wordt
veroorzaakt.
Deze wijze van ontvangst wordt zwevingsontvangst genoemd en de generator,
die de hulptrilling opwekt, heet zwevingstoestel.
Uit het hierboven gegeven voorbeeld blijkt, dat bij zwevingsontvangst het
ontvangen signaal wordt waargenomen in een toonhoogte, die gelijk is aan het
verschil in frequentie van het ontvangen signaal en van de hulptrilling.
De frequentie van de door het zwevingstoestel opgewekte trilling kan men
op iedere gewenste waarde instellen en hierdoor heeft men het in de hand,
de toonhoogte van het signaal te regelen.
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Nu kan het menselijk oor slechts tonen van een frequentie tussen ongeveer
30 è 40 en 15 000 waarnemen. Verschilt de generatorfrequentie dus minder
dan 30 a 40 met de signaalfrequentie, dan neemt men geen geluid waar. Dit
frequentiegebied wordt de dode ruimte genoemd. Is het frequentieverschil
meer dan 15 000, dan neemt men eveneens geen geluid waar.
Wat de toonhoogte betreft, is het menselijk oor het gevoeligste voor tonen,
die een frequentie van ± 1000 p/sec hebben. Indien geen andere factoren
een rol spelen, zal men dus in de regel in deze toon ontvangen. Wanneer de
ontvangst echter door andere ongedempte zenders wordt gestoord, kan de
frequentie van het zwevingstoestel soms zodanig worden gekozen, dat de
storende zender in de dode ruimte valt en daardoor niet wordt gehoord.
Met een ontvanger, die genereren kan, is het mogelijk ongedempte signalen
te ontvangen zonder afzonderlijk zwevingstoestel. De hulptrilling wordt dan
door de ontvanger zelf opgewekt. Zoals hierboven is beschreven, moet de
frequentie van de hulptrilling met die van het te ontvangen signaal verschillen
en daarom kan de secundaire keten van de ontvanger, die de frequentie bepaalt,
waarin de ontvanger genereert, dan niet op het signaal worden afgestemd.
. Dit is een groot nadeel van deze methode, want buiten resonantie veroorzaakt
het ontvangen signaal veel kleinere stromen in de keten, waardoor ook de
roosterwisselspanningen kleiner zijn. De ontvangsterkte is hierdoor veel geringer.
Bovendien komt de selectiviteit in gevaar, want signalen, die de frequentie
hebben, waarop de ontvanger wel is afgestemd, worden nu veel meer op de
voorgrond gebracht dan het gewenste signaal.
Voor lage frequenties (lange golven) is dit bezwaar veel groter dan voor hoge
frequenties (korte golven). De ontvanger moet nl. zoveel verstemd worden,
dat de opgewekte frequentie een bedrag gelijk aan de verlangde toonfrequentie
met het te ontvangen signaal verschilt. Nu is dit bedrag een des te kleiner
percentage van de frequentie, naarmate de frequentie groter (of de golflengte
kleiner) is.
Voor hoge frequenties (korte golven) behoeft dus procentueel veel minder
verstemd te worden dan voor lage frequenties (lange golven) en daarom is
deze methode in het bijzonder geschikt voor hoge frequenties (korte golven).
De eerst beschreven methode, waarbij gebruik gemaakt wordt van een
afzonderlijk zwevingstoestel, noemt men heterodyne-ontvangst en die met de
genererende ontvanger autodyne-ontvangst. Heterodyne-ontvangst is de beste
methode. Autodyne-ontvangst heeft echter het voordeel, dat de bediening
eenvoudiger is. Hiertegenover staan de genoemde nadelen.
§ 44.

SPANNINGSVERSTERKING.

Zoals de naam reeds zegt, zijn versterkers apparaten, die dienen om een of
andere grootheid te versterken. Men onderscheidt spannings-, stroom- en
energieversterkers, naar gelang deze apparaten dienen om een spanning, een
stroom of een hoeveelheid energie te vergroten. Een hoeveelheid energie kan
alleen vergroot worden, indien een bron aanwezig is, die de meerdere energie
kan leveren. Deze bron is in de regel de anodebatterij van de buizen. Stroomen spanningsversterkers verbruiken echter óók energie, zodat het onderscheid
met een energieversterker soms niet zo heel groot is. Men geeft de benaming
echter naar het beoogde doel.
Spanningsversterking berust op het volgende principe:
De te versterken wisselspanning Vg wordt tussen rooster en gloeidraad van
een triode aangelegd (fig. m en 112) en veroorzaakt een anodewisselstroom /a.
Deze wisselstroom doorloopt de ohmse weerstand i?u, die in de anodekring
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is opgenomen, zodat tussen de klemmen C en D een wisselspanning Va wordt
opgewekt. Wordt aan verschillende straks te noemen voorwaarden voldaan,
dan is Va^groter dan Vg. Het aantal malen, dat Va groter dan Vg is, dus het
quotiënt T/a, noemt men de spanningsversterking.
* ê

Bij het berekenen van de spanningsversterking mag men 7a niet gelijk stellen
aan S* Vg. Dit is alleen geoorloofd, indien de anodespanning constant blijft
en dit is hier niet het geval. De anodespanning is gelijk aan de e.m.k. van de
anodebatterij verminderd met de spanningsval in Ru en de variabele anodestroom wekt in Ru een variabele span
ningsval op. De anodestroom wordt
dus gelijktijdig beïnvloed door roosterspannings- en anodespanningsvariaties,
en beide invloeden moeten in rekening
worden gebracht.
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Fig. m.

Fig. ii2.

In § 38 is reeds opgemerkt, dat men in dergelijke gevallen het eenvoudigste
met de stuurspanning kan rekenen en bij versterkers is dat zeker het geval,
omdat de stroomsplitsing hierbij geen moeilijkheden oplevert. Om redenen,
die in § 45 nader besproken worden, legt men nl. steeds een negatieve roostergelijkspanning aan, waardoor roosterstroom wordt vermeden. In dat geval is
de anodestroom gelijk aan de kathodestroom (zie § 38).
Volgens (44) kan dus geschreven worden:

h = s{vg + Yv*)

(45)

In het voorbeeld van fig. m is de uitwendige weerstand Ru een ohmse
weerstand en in dat geval is de anodewisselstroom in fase met de roosterwisselspanning. De spanningsval in een ohmse weerstand is in tegenfase met de
stroom, die deze opwekt, zodat de anodewisselspanning in tegenfase is met de
roosterwisselspanning. De vectorsom van twee wisselspanningen, die in tegen
fase zijn, is gelijk aan het algebraïsch verschil, zodat voor dit geval formule (45)
overgaat in:
(46)
Nu is:

v3

= i3-ru

dus:

/,= SVg— S-I3Ru,

g

S Vg
, en daar g = R[ S, wordt dit:
waaruit volgt: Ia =
S
1 +- Ru

g

/a =

gvg
R i + Ru

(47)

\ is*
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Een wisselstroomgenerator met een e.m.k. E en een inwendige weerstand Rit
waarop een uitwendige weerstand Ru aangesloten is, levert een stroom, die
volgens de wet van Ohm gelijk is aan:
E
1=
R[ + Ru
Vergelijkt men deze formule met (47), dan blijkt dat de buisschakeling
van fig. in opgevat kan worden als die van een wisselstroomgenerator, die
een e.m.k. van g ♦ Vg volt en een inwendige weerstand van R[ ohm heeft en
waarop een uitwendige weerstand Ru is aangesloten.
Deze analogie levert vaak groot gemak op bij het oplossen van vraagstukken.
Met behulp hiervan kan men onmiddellijk een uitdrukking voor de anodewisselspanning in fig. m opschrijven, nl.:
g-Vg .
*u.
V* = hRu
R[ ~r R u
Hieruit volgt direct de uitdrukking voor de spanningsversterking:
Va
Ru
(48)
■^i T Ru

Uit deze uitdrukking blijkt, dat de spanningsversterking zowel van de eigen
schappen van de buis als van die der schakelelementen afhangt. Het quotiënt
nadert tot 1 als Ru aangroeit tot oneindig groot. Hieruit volgt,
-^i + Ru
dat de grootste spanningsversterking, die ooit met een buis bereikt kan
worden, hoogstens gelijk kan zijn aan de spanningsversterkingsfactor. (Dit
verklaart de naam van deze buisconstante.)
Tot het verkrijgen van een grote spanningsversterking wordt dus vereist, dat
Ru groot is t.o.v. Rx en dat de spanningsversterkingsfactor een grote waarde heeft.
§ 45.

NEGATIEVE ROOSTERSPANNING.

In vele gevallen en met name bij telefonie-ontvangst is het een vereiste,
dat een versterker vervormingsvrij versterkt. Hiermede wordt bedoeld, dat
alle momentele waarden van de te versterken wisselspanning in dezelfde mate
vergroot worden. Bij vervormingsvrij e versterking wordt een sinusvormige
wisselspanning versterkt tot een sinusvormige wisselspanning met een grotere
amplitude en als de te versterken wisselspanning op een of andere gecompli
ceerde wijze is gemoduleerd, is de versterkte spanning dit op precies dezelfde
wijze.
Om vervormingsvrij e versterking te verkrijgen is het noodzakelijk, dat in
een recht gedeelte van de belastingskarakteristiek wordt gewerkt. Als het
desbetreffende deel van de karakteristiek gebogen is zoals in fig. 101, zal een
sinusvormige roosterwisselspanning blijkbaar geen sinusvormige anodewisselstroom veroorzaken.
Een tweede voorwaarde voor vervormingsvrij e versterking is, dat roosterstroom vermeden moet worden. In § 38 is besproken, dat de kathodestroom
bestaat uit de som van anode- en roosterstroom. Als nu een sinusvormige
roosterwisselspanning de kathodestroom sinusvormig stuurt, dan zal, indien er
roosterstroom loopt, de anodestroom niet sinusvormig meer zijn, omdat ge
durende de tijden, dat het rooster positief is, de anodestroom het verschil is
van kathodestroom en roosterstroom. Zolang de roosterspanning veel kleiner
dan de anodespanning blijft, is de roosterstroom echter zo klein, dat deze
invloed op de anodestroom verwaarloosd kan worden.
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Deze betrekkelijk kleine roosterstromen kunnen evenwel in de roosterkring
belangrijke spanningsvallen opwekken, waardoor de roosterspanning ernstig
vervormd kan worden en deze vervorming wordt op de anodestroom over
gebracht. Daarom moeten ook de kleinste roosterstromen worden vermeden.
Bij versterkers bereikt men dit door een voldoend hoge negatieve roostergelijkspanning aan te leggen.
In fig. 113 zijn twee belastingskarakteristieken getekend voor resp. 100 V
en 200 V anodegelijkspanning. Alleen het rechte gedeelte, links van de Y-as,
mag benut worden. Om bij de karakteristiek voor Va
100 V dit gedeelte
geheel te kunnen benutten, wordt het werkpunt A in het midden ervan gebracht.
Hiertoe is blijkbaar een negatieve roostergelijkspanning nodig, die gelijk is aan de halve roosterruimte; in dit geval dus — 4 V. Uit de figuur
blijkt, dat dan wisselspanningen met een ampli
tude van ten hoogste 4 V onvervormd versterkt
kunnen worden.
Moeten grotere wisselspanningen worden ver
sterkt, dan kan de roosterruimte vergroot worden
door de anodegelijkspanning te verhogen. Wordt
in fig. 113 de anodegelijkspanning verhoogd tot
16 \t
200 V, dan wordt de roosterruimte 16 V. Een
roostergelijkspanning van — 8 V brengt het werk
punt B op het midden van het te benutten deel
van de karakteristiek. In dit geval kunnen wissel
spanningen met een amplitude van ten hoogste
8 V nog onvervormd worden versterkt.
Uit fig. 113 blijkt tevens, dat verder verhogen
! Fig. 113.
van de negatieve roosterspanning nutteloos is; het
gehele rechte gedeelte van de karakteristiek ligt
immers reeds links van de Y-as. Om wisselspanningen met een grotere
amplitude dan 8 V te versterken, is een buis met grotere roosterruimte, of
zoals men het uitdrukt, een ruimere buis nodig.
Tenslotte wordt er nog op gewezen, dat de roosterruimte van de belastingskarakteristiek alleen dan gelijk is aan die van de statische, indien de uit
wendige weerstand in de anodekring een ohmse weerstand is. Is de uitwendige
weerstand een afgestemde kring of een smoorspoel, dan is de roosterruimte
van de belastingskarakteristiek veel groter en wel des te meer, naarmate de
uitwendige impedantie groter is. Men zie hiervoor de voorbeelden in § 54.
§ 46.

HOOG- EN LAAGFREQUENTVERSTERKING.

Bij detectie is uiteengezet, hoe een radiosignaal in de telefoon als geluid
waarneembaar wordt gemaakt. Het door de zender uitgestraalde electromagnetisch veld wekt in de ontvangantenne zwakke hoogfrequente e.m.k.'en
op, waardoor hoogfrequente trillingen in de afstemmiddelen ontstaan. Met
behulp van een detector verkrijgt men hieruit laagfrequente wisselstromen,
die met een telefoon worden waargenomen.
De detector verdeelt de ontvanger in twee gedeelten, nl. in een hoogfrequent
gedeelte, dat zich vóór de detector, dus aan de antennezijde hiervan, bevindt
en in een laagfrequent gedeelte, dat achter de detector is geschakeld.
Het versterken van de hoogfrequente wisselspanningen vóór dat deze aan
de detector worden toegevoerd, heet hoogfrequentversterking, terwijl men het
versterken der door de detector gevormde laagfrequente trillingen laagfrequentversterking noemt. Beide versterkingsmethoden worden in moderne
ontvangers toegepast en wel om de volgende redenen:
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In fig. 114 is een klein gedeelte der z'a-yg-karakteristiek van een anodestroomdetector voorgesteld. Voor zeer kleine roosterwisselspanningen met
amplitude Vim is het kleine stukje AB van de karakteristiek practisch recht.
Deze kleine wisselspanningen veroorzaken dan wel een kleine anodewisselstroom, doch het gelijkrichteffect is nul. Zonder hoogfrequentversterking zijn
trillingen met een dergelijke kleine amplitude niet in de telefoon waar te nemen.
Worden deze spanningen echter eerst door middel van hoogfrequent
versterking vergroot, dan zal de ontvanger er wel op reageren. Hieruit blijkt,
dat hoogfrequentversterking de ontvanger gevoeliger maakt.
• De iets grotere wisselspanningen V2 en V3 veroorzaken wel een gelijkricht
effect. Uit de figuur blijkt echter, dat, hoewel V3 juist tweemaal zo groot is
als V2, het door V3 veroorzaakte gelijkrichteffect meer dan tweemaal zo groot is. „
Dit komt omdat beide
wisselspanningen
zo
klein zijn, dat ze nog
binnen het gebogen
gedeelte van de karak
teristiek vallen. Het
gelijkrichteffect is dan
niet recht evenredig
met de amplitude van
----1
.V«m
de wisselspanning,
v5
maar kan b.v. even
redig zijn met het kwadraat daarvan. Men heeft dan
kwadratische detectie, waarover in § 35 reeds is gesproken.
Met een soortgelijke figuur als fig. 114 kan men inzien,
dat voor amplitude-variaties, die in het rechte deel van de
karakteristiek vallen, de detectie lineair is.
Nu wordt in vele gevallen, o.a. bij telefonie-ontvangst,
lineaire detectie vereist. Men kan nu door middel van
hoogfrequentversterking kleine wisselspanningen zoveel
versterken, dat de detectie lineair wordt. Dit is dus als
een tweede voordeel van hoogfrequentversterking te be
schouwen.
Een derde en zeer belangrijk voordeel er van is, dat men
Fig. 114.
de selectiviteit van de ontvanger er aanzienlijk mee kan
vergroten. Dit wordt op blz. 116 nader verklaard.
Laagfrequentversterking past men toe, indien de laagfrequente trillingen te
zwak zijn om telefoon of luidspreker voldoende te doen reageren. Bij de ont
vangst met hoofdtelefoon wordt laagfrequentversterking soms en bij luidsprekerontvangst steeds toegepast. Voor het krachtige geluid van een luidspreker is
uiteraard veel meer energie nodig dan voor de zwakke telefoongeluiden. De
detectorbuis kan die grote hoeveelheid niet leveren.
Bij luidsprekerontvangst past men in de regel zowel hoog- als laagfrequent
versterking toe.

m

§ 47.

VERSCHILLENDE KOPPELMETHODEN.

In § 45 is besproken, hoe met behulp van een triode spanningen versterkt
kunnen worden. De spanningsversterking is echter aan een grens gebonden:
zij kan nl. nimmer groter worden dan de spanningsversterkingsfactor der triode.
Wordt een grotere spanningsversterking vereist, dan kan de versterkte wissel
spanning door middel van een tweede buis nogmaals worden versterkt en zo
kan men met behulp van een aantal buizen de in §44 (fig. m) beschreven
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werkwijze verscheidene malen herhalen. Men noemt dit versterken in trappen.
De buizen van de verschillende versterkingstrappen moeten zodanig met elkaar
worden verbonden, dat de anodewisselspanning van een voorgaande buis
overgebracht wordt op het rooster van de volgende. Dit wordt cascadeschakeling
genoemd.
In fig. m wordt de anodewisselspanning opgewekt in een ohmse weer
stand, maar dit kan ook een impedantie van andere aard zijn. Naar de aard
van de impedanties, die de koppeling tussen de buizen tot stand brengen,
verdeelt men de versterkers in soorten. Enkele van deze koppelmethoden zullen
thans nader worden besproken.
Weerstandskoppeling. Fig. 115 stelt het schema voor van een versterker
met drie trappen, waarbij weerstandskoppeling is toegepast. Het gedeelte
links van de punten C en D is reeds in fig. m gegeven. De wisselspanning
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Fig. II5.

tussen C en D moet tussen rooster en gloeidraad van de tweede versterkerbuis worden aangelegd. Nu worden, zoals uit de figuur blijkt, alle buizen door
eenzelfde gloeistroom- en anodebatterij gevoed. Daarom is het niet mogelijk
de punten C en E geleidend met elkaar te verbinden, want het rooster van
de tweede buis zou dan dezelfde gelijkspanning krijgen als de plaat, waardoor
de roostergelijkstroom bijna gelijk aan de kathodestroom zou worden. Om dit
te voorkomen wordt de gelijkspanning geblokkeerd door de koppel- of
scheidingscondensator Cs.
Zoals in § 45 nader wordt toegelicht, is het nodig, dat het rooster van een
versterkerbuis een bepaalde negatieve roostergelijkspanning heeft. Men zou
het rooster dus via een batterij, die deze negatieve roosterspanning levert,
met de gloeidraad kunnen verbinden. Deze verbinding zou echter een kort
sluiting voor de te versterken wisselspanningen vormen. Daarom wordt in
serie met deze batterij de hoge roosterweerstand Rg opgenomen, die (ten on
rechte) wel lekweerstand wordt genoemd.
De capaciteit van Cs moet zo groot genomen worden, dat de impedantie
voor de te versterken spanningen gering is; de wisselspanning tussen E en F
is dan slechts weinig kleiner dan die tussen C en D. Tegen een te grote waarde
zijn echter bezwaren. Daarom neemt men Cs voor laagfrequente trillingen
niet groter dan ongeveer 5000 fj.[xF.
De weerstand Rg staat, indien men de impedantie van Cs verwaarloost,
parallel aan Ru. Door het opnemen van Rg wordt de totale uitwendige weer
stand van de versterkerbuis dus kleiner. Vroeger is betoogd, dat een grote

■

105

spanningsversterking alleen bereikt kan worden, indien de uitwendige weer
stand groot is t.o.v. Ri (zie § 44). Wil men voorkomen, dat Ru door het aan
brengen van Rg te veel wordt verkleind, dan moet Rg groot zijn t.o.v. Ru.
Een al te grote waarde heeft echter bezwaren en in verband met andere
omstandigheden is deze soms doelloos. Daarom wordt Rg in de regel niet groter
dan enige malen de waarde van Ru genomen.
Het gedeelte tussen AB en EF wordt een versterkertrap genoemd en het
quotiënt van de wisselspanningen tussen EF en AB heet de spanningsversterking
per trap. Deze is steeds kleiner dan de in § 44 berekende spanningsversterking
van de eerste buis en wel, omdat er spanningsval in Cs optreedt en ook, omdat,
door het parallel schakelen van Rg aan Ru, de uitwendige buisweerstand
kleiner wordt.
De condensator C en weerstanden R in fig. 115 vormen ontkoppelingen;
deze dienen om te voorkomen, dat de wisselstromen de anodebatterij door
lopen. Hierop wordt in § 48 teruggekomen.
Reeds eerder is vermeld, dat de weerstand Ru een grote waarde moet hebben.
Hier stuit men op een grote moeilijkheid, want in een ohmse weerstand wordt
zowel door gelijkstroom als door wisselstroom een spanningsval opgewekt en
de anodegelijkstroom doorloopt eveneens Ru. In § 45 is gebleken, dat voor
het versterken van hoge wisselspanningen een vrij hoge anodegelijkspanning
nodig is. Om die, ondanks de grote gelijkspanningsval in de weerstand Ru,
te verkrijgen, moet een anodebatterij met zeer hoge e.m.k. worden toegepast.
Dit is een nadeel van weerstandkoppeling.
Een voordeel is evenwel, dat wisselspanningen van verschillende frequentie
evenveel versterkt worden, omdat de spanningsval in een ohmse weerstand
onafhankelijk is van de frequentie. Vooral voor telefonie-ontvangst, waarbij
een frequentieband van aanzienlijke breedte moet worden versterkt, is dit van
groot belang.
Voor zeer hoge frequenties is weerstandsversterking niet effectief. Bij de
voorgaande beschouwing is nl. geen rekening gehouden met de inwendige
buiscapaciteiten, dat zijn de capaciteiten tussen de electroden van de buizen.
Parallel aan de anodeweerstand Ru staat de capaciteit tussen plaat en gloeidraad van de versterkerbuis en parallel aan de roosterweerstand Rg de roostergloeidraadcapaciteit van de volgende buis. Deze capaciteiten zijn weliswaar
zeer klein, maar voor radiofrequenties is de impedantie ervan veel kleiner
dan Ru en Rg. Hierdoor is het onmogelijk de impedanties in anode- en roosterkring voldoende groot te maken, waardoor een grote spanningsversterking is
uitgesloten. Voor zeer hoge frequenties wordt weerstandkoppeling dan ook
weinig toegepast.
Intussen zij opgemerkt, dat met de later te bespreken schermroosterbuizen
hoogfrequentversterking met weerstandkoppeling nog vrij goed mogelijk is.
Smoorspoelkoppeling. Bij smoorspoelkoppeling zijn de weerstanden Ru
van fig. 115 vervangen door smoorspoelen. Overigens blijft het schema on
gewijzigd.
Smoorspoelen hebben het voordeel boven ohmse weerstanden, dat bij gelijke
wisselstroomweerstand de gelijkstroomweerstand belangrijk kleiner is, waar
door er een veel kleinere gelijkspanningsval in optreedt. Hierdoor kan met
een kleinere anodebatterij volstaan worden.
Afhankelijk van de frequentie van de te versterken wisselspanning, worden
hoog- of laagfrequentsmoorspoelen gebruikt. Het onderscheid tussen beide
soorten is in § 26 besproken. Smoorspoelkoppeling heeft het nadeel, dat de
spanningsversterking afhankelijk is van de frequentie, omdat de impedantie
der smoorspoelen van de frequentie afhangt. Vooral voor frequenties in de

io6
buurt van de eigen frequentie van de smoorspoel (zie § 26) kan de spanningsversterking zeer uiteenlopen. Bij resonantiefrequentie is zij dan hoog, maar
even daar buiten veel kleiner, zoals hierna zal blijken.
Transformatorkoppeling. In fig. 116 is in de anodekring van de eerste
versterkerbuis de primaire van een transformator opgenomen, terwijl de
secundaire in de roosterkring van de volgende buis is geschakeld. Een voor
deel van deze methode is, dat de scheidingscondensator en lekweerstand kunnen
vervallen, omdat de plaatkring niet geleidend met de roosterkring van de
volgende buis is verbonden. Bovendien kunnen de wisselspanningen in de
plaatkring door de transformator nog opgetransformeerd worden, hetgeen de
spanningsversterking per trap verhoogt.
Voor laagfrequente trillingen wordt een ijzerkerntransformator gebezigd,
waarvan de kern op de gewone wijze is gelamelleerd, om het optreden van
Foucaultse stromen tegen te gaan. Voor hoogfrequente trillingen gebruikt
men een luchttransformator, of een transformator met ijzerpoederkern, omdat
in een grof gelamelleerde ijzerkern te veel wervelstromen zouden optreden.
Cs
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Fig. 117.

Koppeling door middel van afgestemde anodekring. In fig. 117
bestaat de anode-impedantie uit een trillingsketen, die op de te versterken
frequentie is afgestemd. In § 17 is besproken, dat zo'n keten zich voor wissel
stroom, die de resonantiefrequentie van de keten heeft, als een ohmse weerstand van

ohm gedraagt. Voor frequenties, die slechts weinig hiervan

verschillen, is de impedantie reeds aanzienlijk kleiner. Dit heeft volgens
formule (48) tot gevolg, dat alleen wisselspanningen met een frequentie, gelegen
in een smalle band ter weerszijden van de resonantiefrequentie, goed ver
sterkt worden. Deze koppelmethode verhoogt derhalve de selectiviteit van de
ontvanger zeer.
De gelijkstroomweerstand van de spoel is zeer klein, waardoor er zo goed
als geen gelijkspanningsval in optreedt. De anodegelijkspanning is dan practisch
gelijk aan de klemspanning van de anodebatterij. Hierdoor kan de anodebatterij kleiner zijn dan bij weerstandkoppeling.
Koppeling door middel van afgestemde hoogfrequenttransformator.
Dit systeem komt overeen met koppeling door middel van afgestemde anode
kring. De kring gevormd door de secundaire van een hoogfrequenttransformator
en een variabele condensator, wordt op de te versterken frequentie afgestemd
en is dus door de primaire van de transformator inductief aan de plaatkring
van de versterkerbuis gekoppeld (fig. 118). Hierdoor verkrijgt men tevens de
bij gewone transformatorkoppeling reeds genoemde voordelen.
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De hierboven besproken koppelmethoden verdeelt men in twee belangrijke
groepen, nl. in die, waarbij van afgestemde kringen gebruik wordt gemaakt
en die, waarbij dit niet het geval is.
Versterkers, waarvan de koppelmethode tot de eerste groep behoort, noemt
men afgestemde versterkers; die
waarbij een koppelmethode van
de tweede groep is toegepast,
heten aperiodisch.
A
>o
Bij hoogfrequentversterkers treft
k=>
men beide methoden aan. Laag^ X
frequentversterkers zijn uitslui
tend aperiodisch. Bij telefonie1
ontvangst is afgestemde laagB
frequentversterking niet mogelijk,
h||[h|-|P Fig- 118.
omdat de te versterken frequen
ties (toonfrequenties) procentueel
te veel uiteenlopen. Bij telegrafie-ontvangst, waar slechts in één toon wordt
ontvangen, zou het inderdaad mogelijk zijn de anodeketen van de laagfrequentversterkerbuizen op die toonfrequentie af te stemmen. Hoewel hier
aan enige voordelen zijn verbonden, levert het zoveel practische bezwaren op,
dat men het nimmer toepast.

©

§ 48.

M§>

GENEREREN, NEUTRODYNISEREN, AFSCHERMEN, ONTKOPPELEN.

Om een buisschakeling te doen genereren is het noodzakelijk, dat energie
uit de anodekring in voldoende mate en op de juiste wijze naar de roosterkring wordt overgebracht. In § 41 is een geval besproken, waarbij hiertoe
opzettelijk een z.g. terugkoppelspoel in de anodekring is opgenomen, die een
e.m.k. in de roosterkring induceert. Er bleek, dat de spoel slechts voor één
bepaalde wikkelrichting een e.m.k. in de roosterkring induceert, die in fase is
met de stroom in die kring, zodat alleen voor deze wikkelrichting genereren
mogelijk is. Uit dit voorbeeld volgt, dat
C
bij een buisschakeling, waarbij de plaatkring aan de roosterkring is gekoppeld,
de mogelijkheid van genereren bestaat.
Het hangt er slechts van af of de in de
roosterkring opgewekte e.m.k. groot ge
noeg is en de juiste fase heeft.
Als er geen terugkoppeling is aange
bracht, zijn rooster- en plaatkring toch
Fig. 119.
steeds gekoppeld, doordat zij in elkanders
nabijheid zijn opgesteld. De verschillende geleiders van het toestel beïnvloeden
elkaar inductief of capacitief en al stelt men de kringen zodanig op, dat deze
invloeden verwaarloosd mogen worden, dan blijven de kringen toch nog
gekoppeld door de capaciteit tussen de plaat en het rooster van de buis.
In fig. 119 hebben de afgestemde kringen, die in de rooster- en anodekring
zijn geschakeld, een punt aan aarde gemeen, terwijl tussen de bovenzijden
van de spoelen de plaat-roostercapaciteit als een condensator gestippeld is
aangegeven. Een berekening toont aan, dat deze capacitieve koppeling dempingsreductie veroorzaakt en het toestel dus ook kan doen genereren, tenzij de
impedantie in de anodekring capacitief is. Vooral bij versterkers met meerdere
trappen is deze' kleine capaciteit reeds voldoende om het toestel heftig te doen
genereren. Nu mag een versterker uit den aard der zaak nooit genereren.
Middelen om het te voorkomen moeten gezocht worden in het vermijden of
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opheffen van iedere koppeling tussen een plaatkring en de roosterkring van
dezelfde of een voorgaande buis.
Inductieve en capacitieve koppeling kan vermeden worden door doelmatig,
afschermen. Men plaatst de kringen hiertoe in geaarde dozen, vervaardigd
van een goed geleidend metaal (rood koper of aluminium). Door het geaarde
scherm wordt electrostatische inductie voorkomen, terwijl de magnetische
wisselvelden worden opgeheven door de wervelstromen, die in de schermen
worden geïnduceerd (zie § 28). Voor de toevoerdraden, die noodzakelijk buiten
de afschermdozen moeten komen, gebruikt men afgeschermde kabel, waarvan
de mantel geaard wordt.
In de gemeenschappelijke batterijen van de buizen zijn de kringen galvanisch
gekoppeld, hetgeen eveneens een oorzaak van genereren kan zijn. Teneinde
deze galvanische koppeling te vermijden, zorgt men, dat de wisselstromen de
batterijen niet doorlopen. In fig. 120 is in serie met de anodebatterij de smoorspoel L0 opgenomen en het punt A door de
condensator C0 met de aarde verbonden. De
---------------capaciteit van C0 en de coëfficiënt van zelfinductie van L0 worden zodanig gekozen, dat
*
co C o
zeer veel kleiner is dan co L0 Hierdoor gaat de
A
wisselstroom zo goed als geheel door C0 en wordt
dus buiten de anodebatterij gehouden.
Lo
Een dergelijke combinatie van condensator en
smoorspoel wordt ontkoppeling of ontkoppelelement
■ Pc
B
genoemd. Wanneer andere wisselstromen, die de
anodebatterij doorlopen, een wisselspanning tus
Fig. 120.
sen de punten B en C mochten veroorzaken, dan
zorgt de ontkoppeling er voor, dat die wissel
spanningen niet in de plaatkring van de buis kunnen doordringen. De serieschakeling van C0 en L0 staat immers op deze punten aangesloten en aangezien
* ~eer veel kleiner is dan coL0, zal ook de spanning tussen B en A een zeer
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klein percentage bedragen van de totale spanning tussen B en C.
Blijkens de hierboven genoemde voorwaarden moeten C0 en L0 beide zo
groot mogelijk genomen worden. Men maakt ze echter niet groter dan in ver
band met de frequentie van de te versterken spanningen noodzakelijk is.
Veelal wordt in plaats van de smoorspoel een ohmse weerstand genomen.
Deze is minder kostbaar en heeft het voordeel, dat geen wisselveld wordt
opgewekt, waardoor weer ongewenste koppelingen kunnen ontstaan. Een
nadeel is echter, dat in een ohmse weerstand een gelijkspanningsval optreedt,
waarmede de anodegelijkspanning wordt verminderd.
De invloed van de anode-roostercapaciteit kan op twee wijzen onschadelijk
worden gemaakt. Ten eerste kan deze capaciteit door een afscherming binnen
in de buis worden opgeheven. Dit is gedaan bij de in de volgende paragraaf
te bespreken schermroosterbuizen. Daar de oorzaak van het genereren hier
door wordt weggenomen, is dit wel de beste methode, die dan ook tegen
woordig algemeen wordt toegepast.
Neutrodyniseren. Toen schermroosterbuizen nog niet bekend waren,
loste men dit probleem op de volgende wijze op. Men schakelde een condensator
tussen het rooster en een punt van de versterker, waarvan de spanning in tegenfase is met de plaatspanning. Als men nu de capaciteit van deze condensator
zo groot kiest, dat door de rooster-anodecapaciteit en door deze condensator
even grote ladingen op het rooster worden gebracht, dan kunnen, omdat deze
1

109

ladingen tegengesteld zijn, wisselspanningen in de plaatkring geen roosterwisselspanning veroorzaken. Men noemt dit neutrodyniseren en de condensator
heet neutrodyne-condensator. Van de verschillende neutrodyne-schakelingen,
die mogelijk zijn, is er een in fig. 121 gegeven. De positieve klem van de
anodebatterij is met het midden A van de spoel BC verbonden. Bij het op
treden van wisselstroom in de LC-keten zijn de spanningen van de punten
B en C t.o.v. punt A in tegenfase. Daar B aan de plaat is verbonden, kan de
neutrodyne-condensator dus aan punt C worden aangesloten. Aan de hier
boven vermelde voorwaarde van tegenfase is dan voldaan. Nu A juist het
midden van de spoel BC is, zijn de wis
selspanningen tussen AB en AC gelijk en
in tegenfase. Voor dit geval moet de capa
citeit van de neutrodyne-condensator NC
gelijk zijn aan de anode-roostercapaciteit.
§ 49.
C

BUIZEN MET MEER DAN
ÉÉN ROOSTER.

Electrostatische influentie van geleiders
kan men voorkomen door ze van elkaar
hi
af te schermen met geaarde metalen
schermen. Deze schermen behoeven geen
Fig. 121.
massieve metalen platen te zijn, doch
een metalen rooster of gaas doet dezelfde dienst, als de mazen maar niet al
te groot zijn (kooi van Faraday).
Dit principe is toegepast bij de schermroosterbuis. Tussen de anode en het
stuurrooster, waaraan de te versterken spanningen worden gelegd, wordt een
tweede rooster, het schermrooster, aangebracht, dat geleidend met de aarde
wordt verbonden. Hierdoor wordt de capaciteit tussen anode en stuurrooster
tot een zeer kleine waarde teruggebracht (tot minder dan 0,01 (jljjlF).
De afscherming van de anode heeft grote invloed op de buisconstanten.
De anode is nl. niet alleen van het stuurrooster, doch ook van de kathode
afgeschermd, waardoor de capaciteit anode-kathode eveneens zeer klein is
geworden. Nu wordt de invloed van spanningsveranderingen van een buiselectrode op de kathodestroom bepaald door de capaciteit, die deze electrode
t.o.v. de kathode heeft en hieruit volgt, dat door de afscherming de invloed
van anodespanningsveranderingen op de kathodestroom zeer klein is gewor
den. Dit betekent, dat de inwendige weerstand van een schermroosterbuis
zeer groot is.
De capaciteit van het stuurrooster t.o.v. de kathode is door de afscherming
echter niet veranderd, zodat de invloed van spanningsveranderingen van het
stuurrooster op de kathodestroom dezelfde is gebleven; m.a.w. de steilheid
van de buis is door de afscherming niet veranderd. Uit de formule van Barkhausen g = R[-S volgt dan, dat g zeer groot is.
In § 37 is vermeld, dat de spanningsversterkingsfactor gelijk is aan de ver
houding van de rooster-kathodecapaciteit tot de anode-kathodecapaciteit.
Ook hieruit volgt, dat de spanningsversterkingsfactor van een schermrooster
buis een grote waarde heeft.
Een zeer nadelig gevolg van de afscherming is, dat de buis bij een normale
anodespanning een zeer Ueine roosterruimte heeft. Volgens § 38 is de rooster-
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ruimte immers bij benadering gelijk aan
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Hierin wordt tegemoet gekomen door het schermrooster een positieve gelijk
spanning t.o.v. de kathode te geven. De stuurgelijkspanning wordt hierdoor
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vergroot, waardoor de za-i>g-karakteristiek naar links schuift en de roosterruimte dus groter wordt.
De schermroosterspanning kan echter niet willekeurig hoog worden ge
nomen. Zoals in § 38 reeds is opgemerkt, worden, door het electronenbombardement op de anode, hieruit electronen losgeslagen. Deze z.g. secundaire
electronen verwijderen zich met een zekere snelheid van de anode en als de
schermroosterspanning niet een voldoend bedrag lager is dan de anodespanning, begeven zij zich naar het schermrooster. Hierdoor neemt de anode
stroom af en kan ernstige vervorming in de anodekring ontstaan.
Om dit te voorkomen moet de schermroosterspanning ongeveer 20 tot 40 V
lager zijn dan de kleinste waarde, die de anodespanning bereiken kan. Daar
nu bij een buis met een zeer grote spanningsversterkingsfactor kleine roosterwisselspanningen reeds grote anodewisselspanningen veroorzaken, is het
duidelijk, dat men alleen voor die gevallen, waar zeer kleine spanningen ver
sterkt moeten worden, de schermroosterspanning een voldoend hoge waarde
kan geven.
Om de schermroosterbuis ook tot het versterken van grotere wisselspanningen
geschikt te maken, heeft men tussen schermrooster en anode een derde rooster
aangebracht, dat binnen de ballon met de kathode is verbonden en dus steeds
dezelfde potentiaal heeft als deze laatste. De anode heeft dus steeds een
belangrijk hogere potentiaal dan dit rooster, waardoor de secundaire elec
tronen het niet kunnen bereiken en naar de anode teruggedreven worden.
Dit derde rooster, dat dus dient om de secundaire electronen tegen te houden,
wordt remrooster genoemd. Het vervult zijn functie zo goed, dat de scherm
roosterspanning veel hoger dan de anodespanning kan worden, zonder dat
secundaire electronen het schermrooster kunnen bereiken.
De van de kathode komende electronen, die de anodestroom vormen, worden
door het remrooster niet tegengehouden. Deze hebben door de hoge scherm
roosterspanning een grote snelheid gekregen, waardoor ze gemakkelijk tegen
de veldsterkte tusschen schermrooster en remrooster kunnen in lopen en het
remrooster kunnen passeren. Een van zo'n remrooster voorziene schermrooster
buis heeft 5 electroden en wordt penthode genoemd. Tegenwoordig worden
schermroosterbuizen steeds als penthode uitgevoerd. De vier-electrodenbuis
of tetrode komt bijna niet meer voor.
De schermroosterspanning en de anodespanning kunnen van dezelfde
batterij betrokken worden. Men kan hiertoe het schermrooster via een ohmse
weerstand met de positieve klem van de anodebatterij verbinden. In de
schermroosterkring loopt nl. steeds een gelijkstroom en nu kiest men de waarde
van de weerstand zo groot, dat de door de schermroosterstroom opgewekte
gelijkspanningsval gelijk is aan het bedrag, dat de schermroosterspanning
lager moet zijn dan de anodespanning. Men kan echter ook een potentioschakeling toepassen, zoals dit in fig. 128 is gedaan.
De schermroosterstroom varieert echter onder de invloed van de stuurroosterwisselspanning en om nu te voorkomen, dat hierdoor de schermrooster
spanning eveneens variëren zal, wordt het schermrooster via een grote conden
sator met de aarde verbonden. De impedantie tussen het schermrooster en
de aarde is dan zo klein, dat practisch geen wisselspanningen kunnen optreden.
Fig. 122 stelt een bundel za-^-karakteristieken van een penthode voor.
Deze verlopen bijna horizontaal als gevolg van het feit, dat plaatspanningsvariaties slechts weinig invloed op de anodestroom hebben. Alleen bij zeer
kleine waarden van de plaatspanning bereiken niet alle door de schermrooster
spanning versnelde electronen de plaat, doch keren vele terug en gaan naar
het schermrooster. Hierdoor lopen de za-^-karakteristieken in het begin steil op.
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Hoogslaagfrequentpenthoden. Penthoden worden zowel voor hoog- als
voor laagfrequentversterking gebruikt. Voor deze twee doeleinden worden zeer
verschillende eisen aan de buis gesteld. Bij hoogfrequentversterking wordt de
buis in de regel als spanningsversterker geschakeld en dient dan om betrekkelijk
kleine spanningen zoveel mogelijk te versterken. De anodekring behoeft daarbij
niet veel energie af te geven. Hoogfrequentpenthoden construeert men daarom
zodanig, dat ze een grote spanningsversterkingsfactor hebben (met het oog
op de spanningsversterking) en een zeer hoge inwendige weerstand (met het
oog op de selectiviteit van de ontvanger (zie § 51). De steilheid, de maximale
anodedissipatie en de maximale anodestroom behoeven niet groot te zijn.
Voorts streeft men er naar, de buiscapaciteiten zo klein mogelijk te houden
(met het oog op de hoge frequenties).
Bij laagfrequentversterking zijn de te versterken spanningen in de regel
veel groter en wordt er dus meer energie aan de plaatkring onttrokken. Vooral
de laatste buis van een ontvanger of versterker, de eindbuis, moet veel energie
kunnen afgeven, omdat deze de energie voor de luidspreker moet leveren.
Deze buizen moeten daarom een zeer grote steilheid hebben, terwijl de maximaal
toelaatbare anodestroom en -anodedissipatie eveneens groot moeten zijn. Met
het oog op een goede aanpassing
(zie § 52) en een gelijkmatige
weergave
van verschillende toonVtfi = 12oV
Ia
Vg3=oV
frequenties, mag de inwendige
weerstand niet groot zijn. Het
is dan niet mogelijk de spannings
versterkingsfactor zo groot te
maken als bij een hoogfrequentpenthode.
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Fig. 122.

§ 50.

TECHNISCHE UITVOERING VAN ONTVANGBUIZEN.

In §§ 36 en 37 is reeds een en ander verteld omtrent de vervaardiging van
electronenbuizen en aan de hand van fig. 77 en 82 is een idee gegeven van
de bouw. De gloeidraad is daar horizontaal gespannen; het rooster en de
anode zijn concentrisch daaromheen aangebracht.
Tegenwoordig kiest men algemeen de verticale opstelling. De gloeidraad of
de kathode is verticaal geplaatst en daaromheen bevinden zich, concentrisch,
de verschillende roosters en de anode.
De inrichting van de kathode is reeds in § 36 besproken.
De roosters zijn spiralen, gewikkeld van molybdeendraad en gesteund door
twee staafjes, die er tegen aan zijn gelast (fig. 123).
De anode is een cilinder van dunne nikkel- of ijzerplaat. Bij buizen voor
groter vermogen is de anode ook wel van gaas gemaakt. Dit koelt beter door
het grotere oppervlak, maar heeft het nadeel, dat de electronen er doorheen
kunnen vliegen en op de daar achter liggende glaswand plaatselijke ladingen
kunnen vormen. Om dit verschijnsel tegen te kunnen gaan, is op het inwendige
van de ballon wel eens een koollaag aangebracht. Deze geleidende laag voert
de ladingen naar de aarde af.
Het gehele electrodensysteem is bevestigd op een glazen voetje, waaraan
later de glazen ballon en de buishuls worden bevestigd. In fig. 124 is dit
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voetje weergegeven. V is een glazen kelkje, waarvan de bovenzijde in weke
toestand is samengeknepen, zodat daarin twee steunstaafjes S en de toevoerdraden naar de electroden luchtdicht zijn bevestigd. Over de steunstaafjes S
zijn een paar mica-brugjes m geschoven, waarin een rij gaatjes geponst is.
In deze gaatjes komen de kathode en de steunstaafjes van de roosters en anode,
zodat de electroden nauwkeurig op afstand worden gehouden. Nadat de draden
aan de electroden zijn bevestigd, wordt de glazen ballon over het geheel heen
geplaatst en aan de rand r van het voetje vastgesmolten. Nu wordt de buis
door het pompbuisje p luchtledig gepompt, waarna dit buisje dicht bij de
opening o afgesmolten wordt. De buis
wordt daarna op een huls van isolatie
materiaal vastgekit. Aan deze huls zijn
de aansluitpennen of aansluitnokjes be
vestigd, waaraan de toevoerdraden van
de electroden worden gesoldeerd.

De hulzen hebben tegenwoordig meestal 8 pennen of nokjes, die zodanig
zijn geplaatst, dat maar één stand in de buisvoet van het toestel mogelijk is.
De buitenkant van de ballon wordt veelal bedekt met een geleidende laag,
b.v. van zink, die de buis afschermt. Dit scherm wordt verbonden met de pen,
die bestemd is om geaard te worden.
Volgens de hierboven beschreven methode zijn de meeste thans in gebruik
zijnde ontvangbuizen gemaakt. Deze werkwijze is ontleend aan de fabricage
van gloeilampen, hetgeen niet is te verwonderen, omdat de radiobuis uit de
gloeilamp is voortgekomen.
Deze montage is, uit het oogpunt van de hoogfrequenttechniek bezien,
zeker niet de doelmatigste. De toevoerdraden tot de electroden lopen in de
kneep van het voetje alle zeer dicht langs elkaar, waardoor de capaciteit er
tussen moeilijk zeer klein is te maken. Vooral voor schermroosterbuizen is dit
funest, omdat daardoor het effect van de afscherming tussen anode en stuurrooster voor een deel verloren gaat. Om hierin tegemoet te komen, voert men
bij die buizen het stuurrooster niet door de buisvoet naar buiten, maar bevestigt
het aan een afzonderlijke aansluiting boven op de ballon van de buis (bij oudere
typen is de anode aan de bovenaansluiting bevestigd).
Ook is de opstelling van de steunen in één rechte lijn niet bevorderlijk voor

ii3

de mechanische stabiliteit van het electrodensysteem. Daarom gaat men de
laatste tijd tot een meer doelmatige constructie over.
Het glazen voetje met kneep en de buishuls te zamen zijn vervangen door
een enkele cirkelvormige plaat van geperst glas (fig. 125), waarin de acht
aansluitpennen direct zijn bevestigd. Aan de pennen worden de buiselectroden
nu direct gelast. Hierdoor verkrijgt men veel kortere verbindingen, die boven
dien verder uit elkaar liggen, waardoor de capaciteit tussen de electroden zeer
klein gehouden wordt. Een topaansluiting is bij deze buizen dan ook niet meer
nodig. Ook heeft men minder soldeerplaatsen, waardoor de kans op
onvolkomen contacten kleiner wordt.
De pennen dienen tevens als
steun voor het gehele electroden
systeem en daar deze niet in een
rechte lijn liggen, verkrijgt men een
veel stabieler geheel dan bij de
vroegere constructie.

Het gehele electrodensysteemis omgeven door een scherm van metaalgaas (fig.
126), dat met de pen, die bestemd is om geaard te worden, is verbonden. Daarom
is bij deze buizen het scherm op de buitenzijde van de ballon overbodig geworden.
Het gettermetaal is boven in de buis op een cirkelvormig tafeltje aangebracht.
Daarmede wordt bereikt, dat het metaal alleen tegen de bovenzijde van de
ballon neerslaat en niet op het electrodensysteem, waardoor de isolatie tussen
de verschillende electroden nl. bedorven kan worden.
De ballon wordt aan de rand van de cirkelvormige glasplaat vastgesmolten
en daarna wordt de buis luchtledig gepompt door het pompbuisje, dat zich
in het midden van de glasplaat bevindt. Na het leegpompen wordt het pomp
buisje dicht bij de glasplaat afgesmolten. Om het geheel af te monteren, wordt
over de glasplaat een metalen afschermplaat, met uitsparingen voor de pennen,
geschoven en rondom de onderrand van de ballon vastgekit (fig. 127). In het
midden van deze plaat is een pen met nok bevestigd, waardoor de buis slechts
in één stand in de buisvoet kan worden geplaatst. Deze pen heeft aan de onder
zijde een cirkelvormige groef, waarmede de buis in de voet wordt vastgehouden
op een wijze, zoals dit bij een grote drukknoop het geval is. Hierdoor wordt voor-
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komen, dat de buis uit de voet valt als het apparaat in omgekeerde stand
wordt vervoerd.
De N.V. Philips brengt deze buis in de handel onder de naam van sleutelbuis. De buis wordt nl. in de voet geplaatst als een sleutel in een slot; men
plaatst de centreerpen in het gat en draait de buis zolang, totdat de nok in
de gleuf schiet. Daarna drukt men hem neer, totdat de veer in de groef springt.
De nieuwe ontvangbuizen worden alle volgens dit systeem gemaakt. Zolang
er echter nog apparaten in omloop zijn, die met de oudere typen buizen zijn
uitgerust, moet men daarvoor vervangingsbuizen hebben. Daarom worden de
verouderde typen nog steeds gefabriceerd.
Metaalbuizen. Volgens het hierboven beschreven systeem heeft men ook
geheel metalen buizen gemaakt. De cirkelvormige plaat is dan van staal, waarin
de pennen, door glas geïsoleerd, vastgezet zijn. Na montage wordt een stalen
ballon aan de plaat vastgelast. Deze metaalbuizen zijn zeer klein en buiten
gewoon stevig. Er doen zich bij de fabricage echter ook verschillende moeilijk
heden voor, die vele fabrieken een groot bezwaar vinden. In Amerika worden
metaalbuizen in groten getale gebruikt. In Europa zijn ze ook wel gemaakt,
o.a. door Telefunken, maar voorlopig houdt men hier toch nog vast aan het
systeem met glazen ballon.
§ 51.

ONTVANGER MET HOOG- EN LAAGFREQUENTVERSTERKING.

Als toepassing van de hiervoren afzonderlijk besproken onderwerpen is in
fig. 128 het principeschema getekend van een ontvanger met hoog- en laagfrequentversterking. Hier ziet men de verschillende functies van de buizen
in hun verband.
De eerste buis is geschakeld als hoogfrequentversterker met afgestemde
hoogfrequenttransformator; de tweede is de detectorbuis (in dit geval is
anodestroomdetectie toegepast); de derde buis is geschakeld als laagfrequentversterker met transformatorkoppeling; tevens is het de eindbuis (zie § 52).
De afstemmiddelen worden hier gevormd door twee afgestemde kringen,
regelbaar met de variabele condensatoren C1 en C2.
De antenne is aan de ingangskring gekoppeld door middel van de kleine
condensator C3, waardoor capaciteitsvariaties practisch geen invloed op de
afstemming hebben en de demping van de kring practisch niet vergroot wordt
(zie § 39.) Een kleine negatieve roostergelijkspanning V4 is aangelegd om ver
vorming door roosterstroom te voorkomen. De condensator C8 verbindt de
antennekring voor hoogfrequente stromen met de aardleiding, dus met de
kathode van de buis en sluit dus de roosterwisselstroomkring. Een galvanische
verbinding zou V1 kortsluiten.
De weerstanden Rj en R2 vormen een potentioschakeling, waarmede de
juiste schermroostergelijkspanning wordt aangelegd en de condensator C4
legt het schermrooster voor hoogfrequente trillingen aan aarde. Dit is in § 49
reeds verklaard. De schakeling van de detectortrap behoeft geen nadere toe
lichting. Deze is reeds in § 40, fig. 105, besproken. De condensator C9 over
brugt de potentiometerweerstand en vormt een weg van geringe weerstand
roor de hoogfrequente trillingen. In plaats van de telefoon is hier de laagfreq^enttransformator in de plaatkring opgenomen, die de bij de detectie
gevormde laagfrequente trilling op het rooster van de eindbuis overbrengt
(transformatorkoppeling). De batterij V2 zorgt voor de negatieve roosterspanning. De hoogfrequentsmoorspoel Sm dient om te beletten, dat de hoog
frequente trillingen in de laagfrequenttrap doordringen, want dit zou om twee
redenen nadelige gevolgen kunnen hebben. Ten eerste worden de hoog-
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frequente trillingen in de laagfrequenttrap versterkt en kunnen dan veel ge
makkelijker ongewenst genereren veroorzaken. Voorts kunnen ze de anodestroom van de laagfrequentbuis tot
buiten het rechte gedeelte van de
karakteristiek sturen, waardoor vervor
ming van het laagfrequentsignaal zou
ontstaan.
Het rooster van de eindbuis is door
middel van een potentiometer met de
laagfrequenttransformator verbonden,
Ci£
zodat een gedeelte van de bij detectie
9
verkregen laagfrequente spanning op het
O
rooster van de eindbuis kan worden
gebracht. Hiermede kan men dus het
volume regelen.
Deze volumeregeling in de laagfre
quenttrap komt nog wel voor, maar is
als verouderd te beschouwen. Tegen
woordig regelt men algemeen in de
1=
«•
hoogfrequenttrap door middel van een
speciale penthode, die hierna wordt
besproken.
TU
De weerstand R3 en de condensator
C5 vormen te zamen de ontkoppeling
voor de plaatkring van de hoogfre06
r;
quentbuis. Dezelfde functies vervul
len C6 en R4 bij de plaatkring van de
*
detectorbuis. De plaatkring van de
Ut
eindbuis is door middel van de smoorspoel L en de condensator C7 ont
koppeld en de schermroosterkring door
middel van C10 en R5. De anodespanningen van de verschillende buizen zijn
niet gelijk. Als regel heeft de detector
een lagere anodespanning dan de hoogfrequentbuizen, terwijl de laagfrequentbuizen, die de hoge wisselspanningen te
versterken hebben en dus een grote
dVULT1roosterruimte moeten hebben, de groot
ste anodespanning behoeven. Nu is in
§ 48 opgemerkt, dat de ontkoppelweerstanden wel aan een minimum-, doch
niet aan een maximum-grens zijn ge
o
bonden. Als de anodespanningsbron een
voldoend hoge e.m.k. heeft, kan men
ze zo groot kiezen, dat de gelijkspanningsval, die er door de anodegelijkstroom in optreedt, juist groot genoeg
is om de anodespanning van de des
betreffende buis op de juiste waarde
I
U
te brengen. Men behoeft dan geen
aftakking op de anodespanningsbron te
maken, hetgeen vooral bij wisselstroomvoeding een groot gemak oplevert.
In het schema worden de roostergelijkspanningen door afzonderlijke batterijen
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geleverd. Dit is omslachtig en daarom niet gebruikelijk. In de regel worden de
roostergelijkspanningen van de anodespanningsbron betrokken, doordat men
de voedingsstroom van de anodes een spanningsval in een weerstand laat
opwekken. De wijze waarop dit geschiedt, wordt in § 58 bij voedingsbronnen
besproken.
Voordelen van de penthode als hoogfrequentversterkerbuis. In § 46
is reeds gewezen op enkele voordelen, die verbonden zijn aan het toepassen
van hoogfrequentversterking bij een ontvanger. De ontvangst wordt er nl.
gevoeliger door en voor zwakke signalen kan men lineaire detectie bereiken.
Thans zal worden verklaard, dat hoogfrequentversterking de ontvanger selec
tiever maakt. Voornamelijk is dit het geval, indien een penthode als hoogfrequentbuis wordt gebruikt.
In § 39 is verklaard, dat, indien de afstemmiddelen bestaan uit twee ge
koppelde kringen, de grootste selectiviteit wordt verkregen, indien de koppeling
zo los is, dat de terugwerking van de tweede kring op de eerste kan worden
verwaarloosd. Aan deze voorwaarde is bij een hoogfrequenttrap zoals in fig. 128
ook voldaan, terwijl het nadeel, dat aan een losse koppeling is verbonden, nl.
dat de eerste kring slechts zwakke spanningen in de tweede kan opwekken,
hier niet aanwezig is. De ingangskring kan immers door middel van de hoogfrequentbuis sterke stromen in de afgestemde kring van de anodekring op
wekken, terwijl deze laatste niet op de eerste kan terugwerken. Toch is de
toestand weer niet zo ideaal als men hieruit zou besluiten. De inwendige
weerstand van de buis doet nl. afbreuk aan de selectiviteit van de afgestemde
kring in de anodekring. Wanneer b.v. de afgestemde keten in de anodekring
van een versterkertrap voor de resonantiefrequentie fTes een impedantie Zu
heeft en voor een naburige frequentie fY een impedantie V10 Zu> dan is de
verhouding van twee versterkte wisselspanningen, die veroorzaakt worden
door twee gelijke roosterwisselspanningen van resp. de frequentie /res en fv
steeds kleiner dan 10. De selectiviteit, zoals die aan de versterkertrap wordt
gemeten, blijkt steeds kleiner te zijn dan die van de afgestemde keten in de
anodekring.
Zoals uit het volgende voorbeeld blijkt, is de inwendige weerstand van de
buis hiervan de oorzaak. Deze verkleint de selectiviteit van de afgestemde
kring en wel des te meer, naarmate R[ kleiner is t.o.v. Zu.
Stel, dat Zu voor /res 100 000 H en voor fx 10 000 H is.
Als
20 000
bedraagt, is de spanningsversterking voor fres:
10
100 000
Va
---------------= —g

ve
v3

20 000 + IOO OOO

12

10 000

1
—g.
ïr = 8 -----------------------=
20 OOO -f IO OOO
3
In dit geval is de spanningsversterking bij /res dus slechts 2V2 maal zo
groot als die bij f1.
Als
echter 400 000 ^ bedraagt, wordt die verhouding veel beter.
Voor /res is de spanningsversterking dan:
Va _
100000
_ 1
Vg ^400000+100000
5^

en die voor fA:

en voor f1:

vg

va

10000

1

400000 + 10000
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In dit geval is de spanningsversterking bij /res dus ruim 8 maal zo groot
als die bij /x. (Bij deze berekening is eenvoudigheidshalve aangenomen, dat

i x7

=

Zu zich ook voor de frequentie fx als een ohmse weerstand gedraagt. Dit is
niet juist, maar op deze beschouwing heeft dat weinig invloed.)
Met het oog op de selectiviteit is het dus gewenst, dat Ry groot is t.o.v. Zu.
Deze eis is in strijd met die voor het verkrijgen van een grote spanningsversterking, want hiertoe moet Zu groot zijn t.o.v. Rx (zie formule (48). In
bovenstaand voorbeeld komt dit ook tot uitdrukking. In het eerste geval is de
spanningsversterking bij /reS - °g en in het tweede geval slechts - g.
12
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echter bij een penthode g steeds groot is, zal ook in die gevallen, waar Zu
klein is t.o.v. Rïf de spanningsversterking nog een vrij goede waarde hebben.
Bij het construeren van een versterker behoeft men ter wille van de selec
tiviteit geen bijzondere maatregelen te nemen om te voorkomen, dat Zu te
groot is, want het is technisch onmogelijk om een trillingsketen te construeren,
waarvan de impedantie bij resonantie groot is t.o.v. de zeer grote inwendige
weerstand van een penthode.
Tenslotte nog een belangrijk voordeel van het gebruik van een hoogfrequent penthode. Doordat de capaciteit tussen anode en stuurrooster te verwaarlozen
klein is, kan men nl. niet alleen ongewenst genereren voorkomen, doch is men
tevens in staat een ontvanger zodanig te construeren, dat naburige ontvangers
er niet door worden gestoord.
Indien men door middel van de terugkoppeling het detectorgedeelte van
de ontvanger laat genereren (b.v. bij autodyne-ontvangst), zal, indien er koppeling
tussen de detectorkring en de antenne bestaat, een ongedempte trilling in de
antenne geïnduceerd worden. De antenne straalt een deel van de ontvangen
energie uit en veroorzaakt aldus een ongedempte e.m.k. in naburige antennes.
Genereert de naburige ontvanger ook, dan hoort men daar de interferentietoon
van de storende- met de eigen frequentie. Beluistert de naburige ontvanger een
telefoniestation, dan wordt de interferentietoon gehoord van de storende
frequentie met de draaggolf van de telefoniezender.De toonhoogte varieert,
als de afstemming van de storingverwekkende ontvanger verandert. (De
huilende tonen, die hierdoor ontstaan, staan bekend als de Mexicaanse hond.)
Als de ontvanger met een penthode-hoogfrequenttrap is uitgerust, kan bij
zorgvuldige constructie iedere koppeling tussen detectorkring en antenne
vermeden worden. De door de detector opgewekte trillingen kunnen dan niet
aan de antenne worden overgedragen en dus niet worden uitgestraald, zodat
naburige ontvangers niet worden gestoord.
Een penthode als hoogfrequentbuis heeft dus boven een triode de volgende
voordelen:
Men bereikt er een grotere spanningsversterking en een grotere selectiviteit mede.
De antenne van een ontvanger, waarvan de detectortrap genereert, straalt
niet, zodat naburige ontvangers daardoor niet gestoord kunnen worden.
De versterker trap behoeft niet geneutrodyniseerd te worden.
Om deze redenen wordt tegenwoordig nimmer meer een triode, doch steeds een
penthode voor hoogfrequentversterking gebruikt.
Volumeregeling met de regelpenthode. De spanningsversterking, die
met een penthode wordt verkregen, is voor het geval, dat de uitwendige impe
dantie klein is t.o.v. de inwendige weerstand van de buis (en dit is bijna steeds
het geval, omdat een penthode zo'n zeer grote inwendige weerstand heeft),
evenredig met de steilheid van de buis. Dit volgt uit de uitdrukking (48) voor
de spanningsversterking:
Va

Vg

8Ri+Ru'

I
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Is Ru klein t.o.v. R[, dan mogen we in de noemer Ru verwaarlozen en wordt
de uitdrukking:
V,

ve

SRi

en daar g = R[-S, verkrijgt men:

Za *** S Ru (voor Ru << R;)

(51)

Men heeft penthoden geconstrueerd, waarvan de steilheid binnen wijde
grenzen geregeld kan worden en hiermede kan men dus op eenvoudige wijze
de spanningsversterking regelen. De steilheid van een buis is afhankelijk van
de maaswijdte van het stuurrooster. Maakt men het spiraalvormige rooster
van dun draad en met kleine wik
kelspoed, dan is de invloed van
Ia. /m
op
roosterspanningsveranderingen
de ruimtelading groot. De buis heeft
dan een grote steilheid en bij be
I
trekkelijk kleine negatieve roosterspanning is de anodestroom reeds nul.
'H
Bij een wijdmazig rooster, dus
een rooster met grote wikkelspoed,
is de invloed op de ruimtelading
veel kleiner. De steilheid van de
buis is klein en eerst bij grote nega
tieve roosterspanning is de anode
Fig. 129.
stroom geheel onderdrukt.
De iz-Vg-karakteristieken voor deze
twee gevallenverlopen zoals
de
krommen I en II in fig. 129.
Schakelt men de twee buizen pa
rallel, zodat ze als één buis zijn te
beschouwen, dan bestaat de anode
stroom uit de som van de anodestromen der buizen en wordt de id-vgkarakteristiek aangegeven door de kromme III.
In plaats van twee buizen parallel te schakelen, kan men het rooster van
eenzelfde buis voor een deel met grote en voor een deel met kleine wikkelspoed
uitvoeren, zoals in fig. 130 is aangegeven. De iz-Vg-karakteristiek heeft dan
het verloop van kromme III. De steilheid neemt dus af, als de negatieve rooster
spanning toeneemt. Een dergelijke buis noemt men regelpenthode, selectode of
varipenthode. Wordt een regelpenthode als hoogfrequentbuis gebruikt, dan
bestaat de volumeregelaar uit een potentiometer, waarmede de roostergelijkspanning geregeld kan worden van — 0,5 V tot b.v. —40 V. Daar de wissel
spanningen, die aan het rooster van de eerste hoogfrequentbuis worden toe
gevoerd, klein zijn, is het gebruikte gedeelte van de karakteristiek als recht
te beschouwen, zodat de versterking toch practisch lineair is.
In fig. 129 vertoont kromme III een vrij scherpe knik nabij het afknijppunt
van kromme I. Een meer geleidelijke verandering van de steilheid kan men
verkrijgen, door de wikkelspoed van bet rooster niet zoals hier, uit twee grootten,
doch uit meer verschillende grootten te laten bestaan. Men kan de buis
dan beschouwen als een aantal parallel geschakelde buizen. Door een juiste
verdeling van de wikkelspoed heeft men het in de hand, de karakteristiek bijna
iedere gewenste vorm te geven.
Daarmede kan men ongewenste verschijnselen, zoals b.v. kruismodalatie,
voorkomen.
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Onder kruismodulatie verstaat men het verschijnsel, dat een krachtige zender,
waarop de ontvanger niet is afgestemd, gehoord wordt, wanneer een zwakkere
zender wordt ontvangen. Deze storing is niet te wijten aan gebrek aan selec
tiviteit van de ontvanger, want zodra de zwakke zender uit de aether is, ver
dwijnt ook de storende ontvangst. De oorzaak van de storing moet gezocht
worden in de kromming van de karakteristiek van de eerste hoogfrequentbuis.
Daardoor wordt het ongewenste signaal gemoduleerd op de draaggolf van het
gewenste station, zodat beide stations worden gehoord. Door een juiste keuze
van de kromming van de karakteristiek kan het verschijnsel worden vermeden.
Deze vorm kan, zoals reeds is opgemerkt, verkregen worden door een juiste
constructie van de regelpenthode.
Tenslotte nog enkele opmerkingen omtrent de bediening van een ontvanger.
In fig. 128 bestaan de afstemmiddelen uit twee afgestemde kringen. Om de
ontvanger op een station af te stemmen, moeten de beide variabele conden
satoren Cj en C2 ieder afzonderlijk in de juiste stand worden gebracht. Men
noemt dit tweeknopsbediening en spreekt van een tweeknopstoestel. Nu geschiedt
dit afstemmen in de practijk op het gehoor en daarom eist het opzoeken van
een station (dat men dus nog niet hoort) wel enige oefening, als de condensatorstanden niet bekend zijn. Nog erger wordt dit, als de ontvanger enige
hoogfrequenttrappen met afgestemde anodekring of afgestemde hoogfrequenttransformator heeft. Het zoeken van een bepaald station met een ontvanger,
die b.v. drie afgestemde kringen heeft, is reeds zeer lastig. Het is te vergelijken
met het openen van een letterslot, waar drie letters in een bepaalde stand
moeten staan, om het te kunnen openen. Zijn de letters niet bekend, dan is
het een onbegonnen werk.
Bij een ontvanger kan men hierin tegemoet komen, door de condensatorstanden voor de verschillende frequenties in een tabel of een grafische voor
stelling op te nemen. Zo'n tabel noemt men een afstemstaat en de grafische
voorstelling een ijkkromme.
Moderne ontvangers hebben steeds eenknopsbediening. Dit wordt bereikt
door de draaibare platen van de variabele condensatoren op één as te zetten,
zodat ze met één knop kunnen worden bediend. De af te stemmen kringen
moeten dan nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn. Aangezien dit nooit geheel het
geval zal zijn na montage in het toestel (b.v. als gevolg van de capaciteit van
toevoerdraden, van omringende geleiders of buiscapaciteiten, plaatst men,
parallel aan de afstemcondensator, een kleine variabele condensator, die trimmer
of bijstelcondensator wordt genoemd. De trimmers worden door de fabriek
zodanig ingesteld, dat de kringen inderdaad aan elkaar gelijk zijn. Men noemt
dit het trimmen van het toestel.
§ 52.

ENERGIE-AFGIFTE VAN DE EINDBUIS.

In de anodeketen van de laatste buis van een ontvanger, eindbuis genaamd,
wordt een telefoon of luidspreker opgenomen, waarin de ontvangen signalen
hoorbaar worden gemaakt. De eindbuis vervult dus niet de functie van spanningsversterker, doch moet dc energie afgeven, die in luidspreker of telefoon
voor een deel in geluidsenergie wordt omgezet. Hierbij rijst de vraag, onder
welke omstandigheden een triode een maximale hoeveelheid energie afgeeft.
Uit het feit, dat een triode opgevat kan worden als een generator met een
e.m.k. van g*Vg volt en een inwendige weerstand van R\ ohm, volgt, dat
maximaal vermogen wordt afgegeven, indien de uitwendige impedantie Zu
gelijk is aan de inwendige weerstand R\, waarbij Zu zich voor wisselstroom
als een ohmse weerstand moet gedragen.
In vele gevallen, zoals b.v. bij de ontvangst van telefonie, is het noodzakelijk,
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dat de energie onvervormd wordt afgegeven. Hiertoe moet de anodewisselstroom
een vormgetrouw beeld zijn van de roosterwisselspanning, hetgeen alleen
mogelijk is, indien enkel het rechte gedeelte van de belastingskarakteristiek
wordt gebruikt en indien het rooster nimmer positief wordt, zodat roosterstromen worden vermeden. De voorwaarden voor afgifte van maximale on
vervormde energie zijn dus anders dan die voor afgifte van maximale energie.
Een berekening leert, dat voor afgifte van maximale onvervormde energie,
Zu gelijk moet zijn aan twee maal de inwendige weerstand van de triode.
Hieruit volgt, dat, om een zo gunstig mogelijke energie-afgifte te verkrijgen,
de impedantie van de luidspreker en de inwendige weerstand van de buis bij
elkaar moeten passen. Als de impedantie van
luidspreker of telefoon zeer veel kleiner is
dan de inwendige weerstand van de buis,
kan deze er onmogelijk veel energie aan
afgeven. In zo'n geval moet de luidspreker
aan de eindbuis worden aangepast. Hiertoe
schakelt men in de anodekring van de eind
Fig. 131.
buis de primaire wikkeling van een laagfrequenttransformator en sluit de luidspreker
op de secundaire aan. De transformatieverhouding van deze z.g. aanpassingstransformator kiest men zodanig, dat in de aequivalente schakeling de luid
spreker de juiste weerstand heeft.
Stel b.v., dat in fig. 128 de impedantie van de luidspreker 10 H bedraagt,
doch dat in verband met de eindbuis 4000 f2 de gunstigste waarde zou zijn,
dan moet volgens de bekende aequivalente schakeling de transformatie
verhouding T van de aanpassingstransformator zodanig worden gekozen, dat
T2*io = 4000 is, waaruit volgt, dat T
20 moet zijn. De luidspreker wordt
dan op die zijde van de transformator aangesloten, die de minste windingen
heeft.
§ 53-

BALANSSCHAKELING.

In § 45 is reeds opgemerkt, dat alleen vervormingsvrije versterking verkregen
kan worden, als uitsluitend een recht gedeelte van de buiskarakteristiek benut
wordt. Nu is een buiskarakteristiek steeds enigermate gebogen, zodat altijd
enige vervorming zal optreden. Een sinusvormige roosterwisselspanning zal
dus steeds een anodewisselspanning veroorzaken, die iets van de sinusvorm
afwijkt; m.a.w. de versterkte wisselspanning bevat steeds harmonischen. Bij
een triode blijkt de vorm van de karakteristiek zodanig te zijn, dat dit voor
namelijk de tweede harmonische is.
Een van de middelen om deze vervorming te bestrijden is de balansschakeling,
waarvan in fig. 132 het principeschema is gegeven.
De te versterken wisselspanning wordt aan de primaire van de ingangstransformator, dus tussen de punten A en B aangelegd (deze wikkeling kan b.v.
opgenomen zijn in de plaatkring van een voorgaande buis). De secundaire
van deze transformator is in het midden afgetakt en dit punt wordt op de
met elkaar verbonden kathoden van de twee versterkerbuizen, 1 en 2, aangesloten.
Hier wordt tevens de negatieve roostergelijkspanning aangelegd. In vele gevallen
heeft men het midden van de transformatorwikkeling onderbroken (zoals in
fig. 132), waardoor men in staat is de roostergelijkspanning van iedere buis
afzonderlijk te regelen. Op het nut hiervan zal straks worden gewezen. De anoden
zijn aangesloten op de primaire wikkeling van een uitgangstransformator, die
van een middenaftakking is voorzien, waaraan de anodegelijkspanning van de
beide buizen is aangelegd. Op de secundaire is de luidspreker aangesloten.
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Wordt een wisselspanning tussen de punten A en B aangelegd, dan wordt op
de bekende wijze een wisselspanning in de secundaire van de ingangstransformator geïnduceerd. De punten C en E hebben dan gelijke wisselspanningen
t.o.v. het midden M, die evenwel met elkander in tegenfase zijn. De roosterwisselspanningen van de beide buizen zijn dus gelijk en in tegenfase. De anodestroom van de ene buis
neemt dus af, terwijl de an
1
dere toeneemt. Daar deze
stromen de P«maire wikkeling
Oc
van de uitgangs)o
transformator in
tegengestelde zin
m ü uuit
doorlopen, ver
oorzaken zij ge
o —11 ■! >:»—1
lijkgerichte span
PE
ningen in de se
cundaire,waar de luidspreker
2
op aangesloten is. De twee
buizen ondersteunen dus
elkanders werking. Maar,
Fig. 132.
terwijl de ene buis het steil
ste deel van de karakteristiek
doorloopt, doorloopt de an
dere juist het minst steile
gedeelte. Daardoor wordt de
invloed van de kromming
van de karakteristiek voor
I&2
i&
een gedeelte opgeheven.
Men kan aantonen, dat de
O
O
even harmonischen worden
O
!
verzwakt, doch de oneven
-----t
worden versterkt. Wanneer
de vorm van de karakteris
Ui
tiek zodanig is, dat, bij ge
bruik van een enkele buis,
voornamelijk de tweede har
monische zou ontstaan (en
bij een triode is dat voor
/
namelijk het geval), dan
wordt op deze wijze dus veel
!
van de vervorming tegen
gegaan.
:
:
Het is echter noodzakelijk,
Fig. 133dat de buizen zoveel mogelijk
aan elkaar gelijk zijn, zodat
ze dezelfde vorm van karakteristiek hebben. Bij kleine afwijkingen zijn soms
verschillende roostergelijkspanningen [nodig, om het juiste werkpunt in te
stellen. Vandaar het nut van een gesplitste secundaire wikkeling van de
ingangstransformator.
Het opheffen van de tweede harmonische werkt zo goed, dat men het werk
punt nabij het afknijppunt van de karakteristiek kan kiezen. Iedere buis levert
dan gedurende een halve periode stroom, terwijl gedurende de andere halve
periode de stroom practisch nul is. Daar de stromen in de twee buizen in
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tegenfase zijn, en, wat de luidspreker betreft, elkanders werking ondersteunen,
loopt in de luidspreker een bijna sinusvormige wisselstroom. De ene halve
periode daarvan wordt dan bijna geheel door de ene buis geleverd en de andere
halve periode door de andere buis.
Men kan deze wisselstroom construeren, door de karakteristieken van de
twee buizen zodanig onder elkaar te plaatsen (fig. 133), dat de twee werkpunten
op eenzelfde verticale lijn liggen, terwijl de karakteristieken t.o.v. elkaar 180°
gedraaid zijn. Daardoor komt het faseverschil van 180° dan tot uiting, zoals
uit de figuur blijkt.
In fig. 133 is zal de anodestroom van buis 1 en za2 die van buis 2. Buis 1
levert de stroom gedurende een halve periode en buis 2 gedurende de andere
halve periode. Uit de constructie blijkt, dat de gecombineerde stroom een
nagenoeg sinusvormige wisselstroom is.
Een tweede voordeel van de balansschakeling is, dat de versterker een
hoger rendement heeft.
Onder het rendement verstaat men de verhouding tussen de door de anodekring afgegeven wisselstroomenergie en de door de anodegelijkspanningsbron
toegevoerde gelijkstroomenergie. In het vierde hoofdstuk wordt dit nader
verklaard.
De anodegelijkstroom is bij deze instelling zeer klein. Daardoor is de gelijkstroommagnetisatie van de kern van de uitgangstransformator ook klein en
behoeft deze kern dus niet extra zwaar te worden uitgevoerd.
Balansversterking wordt veel toegepast bij de eindtrap van ontvangers of
luidsprekerinstallaties, wanneer men naast een groot volume naar een goede
kwaliteit streeft.
§ 54.

BELASTINGSKARAKTERISTIEKEN.

ia=vg=belastingskarakteristiek. De tot nu toe beschouwde za-r>g-karakteristieken geven het verband aan tussen za en vg bij constante anodespanning.
Zij worden statische- of kortsluitkarakteristieken genoemd.
Als in de anodekring een impedantie is opgenomen of, zoals men het uit
drukt, als de anodekring belast is, blijft bij het veranderen van de roosterspanning de anodespanning niet constant en kan dus de statische karakteristiek
niet worden gebruikt.
De grafische voorstelling van za als functie van vg bij belaste anodekring
wordt belastings- of dynamische karakteristiek genoemd. Het verloop van de
belastingskarakteristiek wordt niet uitsluitend door de buisconstanten van de
triode en de grootte van de aangelegde gelijkspanningen bepaald, doch mede
door de aard en de grootte van de uitwendige anode-impedantie. Dit zal met
een paar voorbeelden worden toegelicht.
In de anodekring van de triode in fig. 135 wordt een e.m.k. van 80 V en
hiermede in serie een ohmse weerstand van 20 000 O. opgenomen. In fig. 134
is een bundel statische za-z>g-karakteristieken van de triode gegeven en eenvoudigheidshalve is hier aangenomen, dat deze rechte lijnen zijn. Ieder punt
in het vlak van tekening stelt een bepaalde bedrijfstoestand van de buis voor.
Zo geeft b.v. het punt P aan, dat de roosterspanning — 3 V en de anodestroom
4 mA is, terwijl de anodespanning 140 V bedraagt, omdat het punt P op de
statische karakteristiek voor 140 V anodespanning ligt.
In deze figuur kan op de volgende wijze de belastingskarakteristiek voor
het hierboven genoemde geval van fig. 135 worden getekend.
Als Vg zoveel negatief wordt gemaakt, dat za juist nul is, treedt er geen
spanningsval in Ru op, zodat Ka gelijk is aan de e.m.k. van de anodebatterij,
nl. 80 V. De statische karakteristiek voor Vz = 80 V snijdt de X-as in K.
K is derhalve een punt van de belastingskarakteristiek.
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Nu wordt het rooster zoveel minder negatief gemaakt, dat za i mA be
draagt. i mA veroorzaakt in Ru een spanningsval van 0,001*20000 = 20 V,
zodat Va thans 80 *— 20 = 60 V bedraagt. Het punt van de statische karak
teristiek voor Va = 60 V en za = 1 mA, het punt C, is dus eveneens een
punt van de belastingskarakteristiek. Uit de figuur blijkt, dat de roosterspanning van — 4 V op — 2 V is gebracht om za tot 1 mA te doen rijzen.
Bij za = 2 mA is de spanningsval in Ru gelijk aan 40 V, zodat Vz =
80—40 = 40 V is. Het punt van de 40-volt-karakteristiek, waarbij za —
= 2 mA (punt D), blijkt bij Vg
o V te behoren.
Alle aldus gevonden punten liggen op de lijn KA, die, als de statische
karakteristieken rechte lijnen zijn, eveneens een rechte is. Deze lijn is der
halve de belastingskarakteristiek voor het beschouwde geval.
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Op eenzelfde wijze is na te gaan, dat de lijn KB (fig. 134) de belastings
karakteristiek voor Ru = 60 000 O is.
Uit de twee voorbeelden in fig. 134 blijkt, dat de belastingskarakteristiek
minder steil verloopt dan de statische en wel des te minder, naarmate Ru
een grotere waarde heeft. Noemt men Sd = ^ — de steilheid van de belastings/A Vg

karakteristiek, dan blijkt deze in bovenstaand voorbeeld 0,5 mA/V voor Ru =
= 20 000 O. en 0,25 mA/V vcor Ru = 60 000 D tc zijn.
Op de volgende wijze kan men Sd in de buisconstanten van de triode en
de uitwendige weerstand uitdrukken.
Noemt men Sd =
T.

de steilheid van de belastingskarakteristiek voor

een bepaalde waarde van Ru, dan veroorzaakt een roosterwisselspanning Vg
een anodewisselstroom van :
/a = ^d-^g*

In § 44 werd gevonden:
I

ë

ëRi+R u*

Uit deze twee vergelijkingen volgt:
ë

Ri + R u

(49)
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Volgens de formule van Barkhausen is g = R{-S, zodat:
Sd = S

(50)

In fig. 136 bestaat de anode-impedantie uit een trillingsketen. De gelijkstroomweerstand is dan practisch nul, maar voor wisselstroom, die de resonantiefrequentie heeft, gedraagt de keten zich als een ohmse weerstand van
Q. In het voorbeeld is aangenomen, dat deze 20 000 Q is, terwijl de
anodegelijkspanning 80 V bedraagt.
Zolang de roosterspanning nul is, treedt geen spanningsval in de anodeimpedantie op en is volgens fig. 134 de anodestroom 4 mA. Wordt nu een
roosterwisselspanning aangelegd, die de resonantiefrequentie van de keten
heeft en die zo groot gekozen wordt, dat een anodewisselstroom van 1 mA (max. waarde) ontstaat, dan
wordt hierdoor tussen de punten A en B een wissel
A
spanning van 0,001*20000 = 20 V (max. waarde)
opgewekt, die in tegenfase is met de wisselstroom.
Of
Hierdoor verandert de anodespanning dus van
o<
80
20 = 100 V tot 80 — 20 = 60 V.
5
De anodestroom varieert van 4+1 = 5 mA tot
4 — 1 = 3 mA en daar Va en /a in tegenfase zijn,
*I«M-...iH
valt de maximale waarde van de anodestroom met de
Va.=öoV
minimale waarde van de anodespanning samen. Als
Fig. 136.
dus de anodestroom 5 mA bedraagt, is de anode
spanning 60 V. Deze toestand wordt door punt H in
fig. 134 aangegeven. Bij een anodestroom van 3 mA is de anodespanning
100 V. Dit komt overeen met punt N in fig. 134. Aldus kunnen meerdere
punten gevonden worden, die alle op de lijn FHM blijken te liggen. Deze
lijn is derhalve de belastingskarakteristiek voor het beschouwde geval.
Het enige verschil tussen de twee besproken gevallen is, dat in het laatste
geval geen gelijkspanningsval in Zu optreedt. Daardoor liggen de verschillende
punten van de eerste belastingskarakteristiek zoveel lager in de bundel van
statische karakteristieken als met deze gelijkspanningsval overeenkomt.
De steilheid van beide belastingskarakteristieken is echter dezelfde en wordt
dus door de formules (49) en (50) aangegeven.
De twee hierboven beschreven gevallen kunnen als volgt worden samengevat:
De steilheid van de belastingskarakteristiek is kleiner dan die van de statische
en wel des te meer, naarmate Ru groter is.
Als 7?u een zuiver ohmse weerstand is, verkrijgt men de belastingskarak
teristiek door de statische karakteristiek voor de anodegelijkspanning, die
gelijk is aan de e.m.k. van de anodebatterij, te draaien om het snijpunt met
de X-as.
Als Zu een impedantie is, waarvan de gelijkstroomweerstand nul is, doch
die zich voor wisselstroom als een ohmse weerstand gedraagt (LC-keten bij
resonantiefrequentie), dan verkrijgt men de belastingskarakteristiek door de
statische karakteristiek voor de anodegelijkspanning, die gelijk is aan de e.m.k.
van de anodebatterij, te draaien om het werkpunt. Het werkpunt is het snij
punt van de statische karakteristiek met de ordinaat van de roostergelijkspanning.
In beide gevallen wordt Sd uit formule (49) of (50) gevonden.
Als de uitwendige weerstand een willekeurige impedantie is, zijn de anode
stroom en de in Zu opgewekte spanningsval niet in tegenfase. De tijdstippen,
waarop za maximaal en va minimaal is, vallen dan niet samen.
;
:
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Voor deze gevallen kan op eenzelfde wijze als hierboven is aangegeven, de
belastingskarakteristiek geconstrueerd worden. Men vindt dan een ellips
vormige figuur.
ia-va belastingskarakteristieken. De in § 37 besproken za-^-karakte
ristieken, die opgenomen zijn bij een constante waarde van de roosterspanning,
worden ook statische karakteristieken genoemd. In zo'n bundel ia-va-karakte
ristieken kan men de belastingskarakteristiek voor een bepaalde uitwendige
impedantie op de volgende wijze vinden (fig. 137).
Stel, dat Zn een ohmse weerstand van 20 000 Q is en dat de anodespanningsbron een klemspanning van 200 V heeft. Maakt men Vg zoveel
negatief, dat za nul is,
dan treedt er geen
s
spanningsval in Ru op
\
la.
&
en is Va dus 200 V.
°o
Vi _o -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
Het punt Ain fig. 137,
•v
waarbij Va = 200 V
5= 0,002
en /a = o A, is dus
Rjr 42500
6
g.25
een punt van de ge
zochte belastingskarak
B
ÉJ
w
9
teristiek.
Maakt men vg zo
D
:
S&i/-.
veel minder negatief,
7" T / " ’ 7 \
L
= 50000 .n_
a
dat /a 5 mA wordt,
:c
;
dan wordt in Ru een
1
1
!
_k=
20000 .n.
spanningsval van
A,
1
CR
40

50

IOO

150

200

250

----- -V*
Fig. 137.

0,005'2° 000 =^* 100 V

opgewekt. De anodespanning is dan dus
200

100 = 100 V.

Het punt B, waarbij Va = 100 V en 7a = 5 mA is dus eveneens een punt
van de gezochte lijn, zodat AB de belastingskarakteristiek voor Ru = 20 000 Q
is. Deze lijn snijdt de Y-as bij 7a = 10 mA, want een stroom van 10 mA wekt
in Ru een spanningsval van 200 V op, zodat de anodespanning dan juist
gelijk nul is.
Op eenzelfde wijze vindt men voor Ru = 50 000 Q de lijn AC. Alle be
lastingskarakteristieken voor een ohmse weerstand als uitwendige belasting,
gaan dus door het punt A. Zij maken een kleinere hoek met de X-as, naarmate
Ru groter is.
Is Zn een LC-keten, dan heeft deze voor gelijkstroom practisch geen weer
stand. Stel, dat de klemspanning van de anodespanningsbron weer 200 V is
en dat een roostergelijkspanning van — 5 V is aangelegd, dan bevindt het
werkpunt zich dus in W. Wordt nu een roosterwisselspanning aangelegd,
waarvan de frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie van de trillingsketen
en die zo groot is, dat een anodewisselstroom van 1 mA wordt veroorzaakt,
dan gedraagt de keten zich hiervoor als een ohmse weerstand. Laat deze
50 000 Q zijn, dan ontstaat er aan de klemmen van de keten een wisselspanning
van 50 V, zodat de anodespanning varieert van 150 tot 250 V. C en D zijn dus
twee punten van de gezochte karakteristiek. De belastingskarakteristiek is voor
dit geval dus de lijn CD, die door W gaat en evenwijdig loopt met de lijn AC.
Op eenzelfde wijze vindt men voor het geval, dat
een lijn door W, die evenwijdig met de lijn AB loopt.

gelijk is aan 20 000
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Is Zu een impedantie, die zich niet als een ohmse weerstand gedraagt, b.v.
een spoel of een LC-kring buiten afstemming, dan vindt men voor de belastingskarakteristiek een ellipsvormige figuur.
§ 55-

DETECTIE MET DE DIODE.

In fig. 138 is in serie met de diode een condensator C geschakeld, waarvan
de capaciteit klein is t.o.v. de anode-kathodecapaciteit van de diode. Tussen
de punten A en B wordt een ongedempte wisselspanning aangelegd. Aangezien
de spanningen aan in serie staande condensatoren omgekeerd evenredig zijn
met de capaciteiten, zal de spanning aan de diode (dus tussen de punten A en D)
bijna gelijk zijn aan die tussen de punten A en B, terwijl aan de klemmen van C
practisch geen wisselspanning staat.
Wordt de kathode verhit, dan is de ruimte tussen anode en kathode ge
leidend, zolang A positief is t.o.v. D; er loopt dan stroom door de buis, waarVa-D

A
Mh>Va-b

o

o

—t

—t

Fig. 139.

Fig. 140.

door de condensator wordt opgeladen. Laat men de inwendige weerstand
van de diode buiten beschouwing, dan wordt, gedurende de eerste kwart
periode van de wisselspanning, C opgeladen tot een spanning gelijk aan de
maximale waarde van de wisselspanning. C kan zich daarna niet ontladen,
want de diode laat in tegengestelde richting de stroom niet door. Als in fig. 139
de dun getrokken lijn de wisselspanning tussen de punten A en B (dus ook
practisch tussen A en D) voorstelt, dan geeft de dik getrokken lijn de spanning
aan de klemmen D en B van de condensator aan. Stel, dat de amplitude van de
wisselspanning tussen A en B 1 V bedraagt, dan is het resultaat hiervan dus,
dat B een gelijkspanning van — 1 V heeft t.o.v. D.
Tussen de punten A en D staat de som van die gelijkspanning en de wis
selspanning tussen A en B, zodat de anodespanning van de diode (dus de
spanning van A t.o.v. D) varieert van o tot — 2 V. Nadat C is opgeladen,
wordt de anode dus geen enkel ogenblik meer positief. In fig. 140 is deze
spanning grafisch voorgesteld. Van deze figuur wordt thans geen gebruik
gemaakt, maar in § 56 zal er, bij het verklaren van roosterstroomdetectie,
naar worden verwezen.
Laat men de amplitude van de wisselspanning toenemen, dan neemt de
gelijkspanning op C eveneens toe, maar neemt de amplitude af, dan kan de
spanning van C niet afnemen, omdat C zich niet kan ontladen. Om dit laatste
wel mogelijk te maken, heeft men de condensator C overbrugd met een zeer
grote weerstand, waarover C zich langzaam kan ontladen (fig. 141). Wordt nu
weer een wisselspanning tussen A en B aangelegd, dan zal, evenals in het
vorige geval bij verwaarlozing van de inwendige weerstand van de diode, de
condensator worden opgeladen tot de topwaarde van de wisselspanning. Zodra
nu de spanning van de anode beneden die van de kathode daalt, wordt aan
C geen lading meer toegevoerd en begint C zich over de weerstand te ont-
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laden. In de korte tijd, die er verloopt totdat de spanning van de anode weer
tot die van de condensator is gerezen, is de ontlading slechts weinig gevorderd
en wordt C wederom tot de topwaarde van de wisselspanning opgeladen. Het
resultaat is dus, dat de gemiddelde waarde van de spanning van C slechts
zeer weinig lager is dan de topwaarde van de wisselspanning. Alleen vertoont
de gelijkspanning een zeer kleine ribbeling in de frequentie van de wisselspanning.
In fig. 142 geeft de dik getrokken lijn de spanning van de condensator aan.

A
Va-D

e

Vd-bVx-b

o

—t

C
o

—■t

B
R
Fig. 141.

'

Fig. 142.

Fig. 143.

De spanning van de anode
t.o.v. de kathode verloopt zo
VcBVd.b ff'
als in fig. 143 is aangegeven;
deze is weer gelijk aan de som
van de spanningen aan de cono
—t densator en die tussen de pun
ten A en B. Iedere periode
wordt de anode een weinig
positief, juist genoeg om zo
veel stroom te veroorzaken, dat
Fig. 144a.
de weggelekte lading van de
Vdb
condensator weer wordt aan
gevuld.
Legt men nu tussen de pun
ten A en B een gemoduleerde
wisselspanning aan, dan zal de
gelijkspanning op C rijzen en
o
dalen als de amplitude van het
—-t
signaal toe- en afneemt.
Fig. 144b.
In fig. 144a stelt de dun ge
trokken lijn weer de wisselspanning tussen A en B voor, die nu gemoduleerd
is, en geeft de dik getrokken lijn de spanning van de condensator aan.
De in de modulatiefrequentie pulserende gelijkspanning van de condensator
kan men ontleden in een wisselspanning met een amplitude V1 en een gelijk
spanning V (fig. 144b). De zeer kleine hoogfrequente rimpel is in fig. 144b niet
getekend. De wisselcomponent heeft dezelfde frequentie en hetzelfde verloop
als de trilling, waarmede de hoogfrequente wisselspanning is gemoduleerd. De
demodulatie is dus tot stand gebracht.
Voor een vervormingsvrije detectie is het nodig, dat de pulserende gelijk
spanning van de condensator nauwkeurig hetzelfde verloop heeft als de om
hullende lijn van de hoogfrequente wisselspanning (afgezien dan van de kleine
hoogfrequente ribbeling). Dat wordt alleen verkregen bij een juiste keuze van
de waarden van condensator en lekweerstand. Als de amplituden snel groter
worden, moet de betrekkelijk zwakke stroom, die de diode kan leveren, de
condensator in hetzelfde tempo kunnen opladen. De condensator moet, wat
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dit betreft, dus zo klein mogelijk zijn. Aan de andere kant moet ze groot zijn
t.o.v. de anode-kathodecapaciteit van de diode. Deze capaciteit is bij moderne
dioden echter zeer klein, nl. i a 2 pF. Met een waarde voor C van 100 pF
wordt aan beide voorwaarden wel voldaan.
Als de amplituden snel dalen, moet R een zodanige waarde hebben, dat C
zich even snel ontlaadt als de amplituden afnemen.
Dit wordt bepaald door de tijdconstante van de combinatie van R en C,
nl. het product RC.
De snelheid waarmede de amplituden toe- en afnemen, hangt af van de
modulatiefrequentie en -diepte. De RC-tijd moet dus gekozen worden in ver
band met de hoogste toonfrequentie en de grootste modulatiediepte, die men
nog onvervormd wil detecteren. In de practijk zijn een capaciteit van 100 pF
en een weerstand van 0,5 MD veel voorkomende waarden.
A

C1

B

L-Tnr—^

II

Cz
Fig. 145.

Om de bij demodulatie verkregen laagfrequente wisselstroom in geluidstrillingen om te zetten, moet men deze stroom door een telefoon of luidspreker
leiden. De moderne, subtiel uitgevoerde, dioden kunnen de energie, die daar
voor vereist wordt, niet leveren. Daarom laat men de diode steeds volgen
door een versterkerbuis en gebruikt de bij de demodulatie verkregen hoog
frequente wisselspanning uitsluitend om de roosterspanning van de versterker
buis te sturen. De luidspreker of telefoon wordt dan in de anodekring van de
versterkerbuis opgenomen. In fig. 145 is dit aangegeven. Tussen A en B staat
de gemoduleerde hoogfrequente wisselspanning. In de weerstand DB treedt
de pulserende hoogfrequente gelijkspanning op. Deze weerstand is hier als
potentiometer uitgevoerd, zodat ook een deel van de spanning kan worden
afgetakt. De potentiometer doet dan tevens dienst als volumeregelaar. Het
punt P is via de condensator C2 met het rooster van de versterkerbuis ver
bonden. Via de grote weerstand Rl wordt de negatieve roosterspanning van de
versterkerbuis toegevoerd. De condensator C2 blokkeert de gelijkspanning
die P t.o.v. D heeft en is zo groot gekozen, dat zijn weerstand voor de laag
frequente trillingen klein is. De wisselspanningscomponent komt dan bijna geheel
op het rooster van de triode te staan (parallel aan de weerstand DP staat
immers de serieschakeling van C2 en Rl en de reactantie van C2 is voor de
hoogfrequenttrillingen klein t.o.v. R2). In de anodekring is de primaire wikkeling
van een hoogfrequente transformator opgenomen en op de secundaire daarvan
is de telefoon aangesloten. Deze transformator dient voor aanpassing van de
telefoon aan de buis (zie § 52) en houdt tevens de anodegelijkstroom uit de
telefoon, zodat men niet op de aansluiting daarvan behoeft te letten (zie § 9).
Diodedetectie wordt tegenwoordig voornamelijk toegepast in superhetero-
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dyne-ontvangers voor omroepontvangst (zie § 59). Voor krachtige signalen ver
krijgt men er gemakkelijk een lineaire detectie mede.
In cascade-ontvangers past men meestal anodestroom- of roosterstroomdetectie toe. Deze laatste wordt in de volgende paragraaf besproken.
§ 56.

1

!

ROOSTERSTROOMDETECTIE.

In fig. 146 is in de roosterkring van de tricde de roostercondensator Cr
en daarmede parallel de lekweerstand Rl opgenomen, die van dezelfde grootteorde zijn als C en R in fig. 141 en die hier ook dezelfde functie vervullen.
Bij een triode kan alleen roosterstroom
optreden als het rooster positief is t.o.v.
de kathode; het gedeelte rooster-kathode
vormt feitelijk een diode en daarom kan
de roosterkring van de triodeschakeling in
fig. 146 geheel worden vergeleken met de
diodeschakeling in fig. 141. Uit het in de
vorige paragraaf besprokene kan dan ook
onmiddellijk worden afgeleid, hoe de
roosterspanning verlopen zal als een on
Fig. 146.
gedempte wisselspanning van b.v. 1 V
max. waarde wordt aan
i a.
k
gelegd.
/
De
roostercondensator
wordt opgeladen, zodanig,
B
dat G een gelijkspanning
van bijna — 1 V t.o.v. A
krijgt. Tussen rooster en
kathode staat de som van
o
O
deze gelijkspanning en de
t
t,*
—VS
wisselspanning Vg, zodat de
t,
roosterspanning varieert van
een zeer kleine positieve
waarde tot bijna — 2 V. De rooster
spanning verloopt dus zoals de anodespanning van de diode in fig. 143. Iedere
periode wordt het rooster slechts een
t
weinig positief, juist genoeg om zoveel
roosterstroom te veroorzaken als nodig is
Fig. 147.
om de weggelekte lading van Cr weer
aan te vullen. De gemiddelde waarde van
de roosterspanning is dus nagenoeg evenveel„ gedaald als de amplitude van de
wisselspanning bedraagt.
Het verloop van de anodestroom van de triode is in fig. 147 op de bekende
wijze uit de karakteristiek van de triode geconstrueerd. De roosterspanning
stuurt de anodestroom op de gewone wijze en de uitwerking, die de gelijkrichting in de roosterkring op de anodestroom heeft, moet als een afzonderlijke
functie van de triode worden beschouwd. Er ontstaat dus een anodewisselstroom met een amplitude van S • Vgm mA, terwijl de anodegelijkstroom met
een bedrag van bijna S •Vgm mA daalt. (S is de steilheid van de karakteristiek
in mA/V). Deze daling van de anodegelijkstroom wordt door de mA-meter
in fig. 146 aangegeven. De condensator, parallel aan de meter, dient om de
wisselstroomcomponent een weg met kleine weerstand te geven. Daar wordt
straks op teruggekomen.
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Wordt een gemoduleerde wisselspanning aangelegd, dan wordt Cr steeds
opgeladen tot een spanning, die bijna gelijk is aan de amplitude van de wissel
spanning. De roosterwisselspanning verloopt dan zoals in fig. 148 is aangegeven
en het verloop van de anodestroom volgt hieruit. In fig. 149 is deze anodestroom
ontleed in drie componenten, nl.:
a. een hoogfrequente gemoduleerde trilling;
b. een laagfrequente wisselstroom, waarvan de frequentie gelijk is aan de
modulatiefrequentie van de gemoduleerde hoogfrequente trilling (om deze
stroom is het bij de detectie dus te doen) en tenslotte:
c. een gelijkstroom.
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Fig. 148.

Fig. 149.

V

Richt men het ontvang
toestel nu zodanig in, dat
de laagfrequente trilling
Cr
door de telefoon gaat, dan
wordt het signaal als een
toon waargenomen.
o
Fig. 150 is het schema
ri-h
van een eenvoudige éénbuis-ontvanger met roosterstroomdetectie. De afFig. 150.
stemmiddelen
bestaan,
evenals bij een eerder be
sproken ontvanger, uit twee kringen. De lekweerstand is hier niet parallel aan
de roostercondensator geschakeld, maar door middel van een potentiometer
rechtstreeks met de kathode verbonden. Voor de ontlading van de rooster
condensator maakt dit geen verschil en men is nu in staat het rooster een
kleine positieve voorspanning te geven, waardoor een voor de gelijkrichting
gunstiger gedeelte van de Zg-^g-karakteristiek gebruikt wordt. (Men kan hier
echter niet, evenals bij anodestroomdetectie, het werkpunt op een bepaald
punt instellen en wel omdat het werkpunt zich tijdens de detectie verplaatst.
Deze omstandigheid maakt ook een eenvoudige constructie, zoals die bij
anodestroomdetectie is gegeven, onmogelijk.)
In vele gevallen laat men de potentiometer weg en verbindt de lekweerstand
aan het positieve einde van de kathode. Bij de meeste trioden komt men dan
wel in een gunstig gedeelte van de Zg-r»g-karakteristiek.
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In de anodekring zijn eenterugkoppelspoel en de telefoon opgenomen. De tele
foon wordt hier, behalve door de laagfrequente wisselstroom, ook door de anodegelijkstroom doorlopen. Deze laatste kan men natuurlijk op een van de in
§ 42 besproken wijzen uit de telefoon houden. Parallel aan telefoon en anodebatterij staat de telefooncondensator, die dezelfde functie vervult als reeds in
§ 40 bij anodestroomdetectie is besproken.
De grootte van de anodestroomverandering als gevolg van de door de gelijkrichting verkregen roosterspanningsverandering, wordt uitsluitend door het
verloop van het gebruikte deel van de za-i>g-karakteristiek bepaald. Om die
anodestroomverandering zo groot mogelijk te dcen zijn, is het nodig de anodegelijkspanning zo te kiezen, dat het werkpunt op het steilste (dat is tevens
het rechte) deel van die karakteristiek ligt. Kiest men de anodegelijkspanning
te laag, zodat gedeeltelijk in de benedenbocht van de za-i>g-karakteristiek wordt
gewerkt, dan heeft dit twee nadelen. Ten eerste is de karakteristiek daar minder
steil, waardoor de anodestroomveranderingen kleiner zijn. Ten tweede treedt
in het gebogen gedeelte anodestroomdetectie op en zoals in de vorige paragraaf
is besproken, heeft dit een toename van de anodegelijkstroom ten gevolge,
waardoor het resultaat van de roosterstroomdetectie ten dele wordt opgeheven.
Bij voldoend vaste terugkoppeling gaat de ontvanger van fig. 150 gene
reren. Daar een roosterwisselspanning een daling van de gemiddelde waarde
van de anodestroom veroorzaakt, worden het begin en het einde van het
genereren als een klik in de telefoon waargenomen.
Met de genererende ontvanger kan men op de gewone wijze ongedempte
signalen ontvangen volgens de autodyne-methode. Bij een te vaste terug
koppeling kunnen de grote roosterwisselspanningen de negatieve roosterspanning zo groot maken, dat de anodestroom nul wordt. Men noemt dit
dichtslaan van de buis. Het genereren houdt hierdoor onmiddellijk op. De'
roostercondensator ontlaadt zich dan door de lekweerstand, waardoor de
anodestroom weer tot de waarde van de ruststroom zou stijgen. Nog voor
deze waarde is bereikt, zet het genereren echter opnieuw in, waardoor de buis
wederom dichtslaat. Geschiedt dit periodiek dichtslaan in een frequentie, die
binnen het gehoorgebied ligt, dan wordt een luide giltoon in de telefoon waar
genomen. Men noemt dit verschijnsel gillen. Gillen kan ook optreden in een
frequentie, die boven de gehoorsgrens ligt. Men kan het dan constateren met
een draaispoelmeter, die in de anodekring van de buis is geschakeld. Door
het periodiek dichtslaan van de buis, wordt de gemiddelde waarde van de
anodestroom nl. kleiner.
Er is reeds op gewezen, dat een triode als roosterstroomdetector feitelijk
twee functies vervult. In de roosterkring werkt de buis als detector en in
de anodekring als versterker. (Na de bespreking van versterkers zal dit duidelijk
zijn.) Een gevolg hiervan is, dat roosterstroomdetectie gevoeliger is dan anode
stroomdetectie.
Hiertegenover staat het nadeel, dat bij roosterstroomdetectie de ontvangst
minder selectief is en wel, omdat er roosterstroom loopt. De energie voor deze
stroom wordt onttrokken aan de secundaire afgestemde kring, waardoor de
demping hiervan wordt vergroot.
Tenslotte wordt er nog op gewezen, dat een triode als roosterstroomdetector
niet hetzelfde resultaat geeft als de combinatie van een diode als detector
plus een triode als versterker; ook niet, wanneer de gelijkrichtwerking van de
diode geheel met die van de roosterkring van de triode overeenkomt. Het
verschil zit nl. hierin, dat bij diodedetectie de laagfrequente spanning, die aan
de triode wordt toegevoerd, van de condensator (C in fig. 141) wordt afgenomen.
Deze spanning bevat slechts een zeer zwakke hoogfrequentcomponent.
Bij roosterstroomdetectie vervult het rooster van de triode tevens de functie
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van anode van het diodegedeelte. De anodestroom van de triode wordt hierbij
dus door de anodespanning van het diodegedeelte gestuurd en deze spanning
bevat een sterke hoogfrequentcomponent.
Bij de schakeling van de ontvanger, waarin de detector wordt toegepast,
moet hiermede rekening worden gehouden.
§ 57.

ONTVANGST MET KRISTALDETECTOR.

Vroeger, toen de radiobuizen nog niet bekend waren, maakte men voor
detectie gebruik van de gelijkrichteigenschappen van kristallen. De stroomspanningskarakteristiek van sommige kristallen, die
b.v. met een schakeling volgens fig. 151 opgenomen
P
kan worden, is een gebogen lijn; en het zal, na het
geen over detectie is besproken, niet moeilijk vallen
in te zien, hoe men het dan voor detectie kan
gebruiken.
Fig. 152 is het principeschema van een kristalontvanger. De afstemmiddelen bestaan hier uit twee
Fig. 151.
afgestemde kringen, waarvan de spoelen Lx en L2
t.o.v. elkaar beweegbaar zijn, zodat de koppeling
V
tussen de kringen, en daarmede
de selectiviteit, geregeld kan wor
D
A
den. Na afstemming staat de te
♦f
x
detecteren hoogfrequente wissel
T spanning tussen de punten A en B.
Ct
# L,
k
Op deze punten wordt aangesloten
de serieschakeling van de detector
I
D, de telefoon T en de potentioP
b
meter P.
Fig. 152.
De kristaldetector bestaat uit
een in een houder vastgezet
i
1
kristal, waarop een contactpunt
.
rust. De aansluitklemmen van de
detector zijn met de houder en
de
contactpunt verbonden. In
i
fig. 153 is de karakteristiek van
b
o
tK—t"
de detector getekend. Met behulp
van de potentiometer P wordt
t
de hulpspanning OA aangelegd,
waardoor het werkpunt bij B in
de scherpste bocht van de karakteristiek komt. Er
loopt dan een ruststroom AB in de kring LJDTPB
(fig. 153).
Wordt een gemoduleerd signaal ontvangen, dan
varieert de stroom, zoals in fig. 153 is aangegeven.
De constructie van deze figuur is geheel dezelfde als
bij andere detectiemethoden reeds is besproken. De
telefooncondensator C vervult hier eenzelfde functie
als bij andere detectorschakelingen (zie § 40). De
hoogfrequente trillingen gaan dus hoofdzakelijk door
Ct, terwijl de laagfrequente wisselstroom en gelijkstroom door de telefoon gaan.
Het instellen van de potentiometer P geschiedt tijdens de ontvangst op het
sterkste geluid. Men heeft ook kristallen, waarbij het sterkst gebogen gedeelte
van de karakteristiek bij o V spanning ligt. Deze kunnen dus zonder hulp-
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spanning worden gebruikt, zodat de potentiometer en batterij kunnen ver
vallen. De schakeling wordt dan al zeer eenvoudig.
Vroeger gebruikte men als detector o.a. veel carborundum met een stalen
veer als contact. Deze combinatie vereist een hulpspanning van ruim 1 V.
Silicon (gekristalliseerd silicium) met een gouden contactpunt werkt zonder
hulpspanning. Deze detectoren vereisen een zorgvuldige instelling, want
alleen bepaalde plaatsen van het kristal werken genoegzaam gevoelig en die
moet men zorgvuldig opzoeken. Later maakte men kunstmatig kristallen, die
zeer veel gevoeliger waren en waarbij men practisch niet naar een gevoelige
plaats behoeft te zoeken. De Westinghouse Mij. brengt miniatuur metaal gelijkrichters in de handel onder de naam Westector. Het zijn metaalgelijkrichters (zie § 58), waarbij het oppervlak van de electroden zo klein is gemaakt,
dat de eigen capaciteit van de detector niet storend werkt bij de te detecteren
hoge frequenties. Zij vereisen geen hulpspanning en geen instelling en zijn
dus zeer eenvoudig in het gebruik.
Kristaldetectie wordt tegenwoordig in normale omstandigheden nergens
meer gebruikt en is als totaal verouderd te beschouwen. Het internationaal
verdrag ter beveiliging van mensenlevens op zee schrijft echter voor, dat aan
boord van mobiele stations de ontvanger zodanig moet zijn ingericht, dat
ontvangst door gebruik maken van een kristaldetector mogelijk is. Daarom
treft men op ieder mobiel station een kristaldetector als reserve-onderdeel aan.
Dit is de reden, waarom dit onderwerp hier is besproken.
§ 58.

VOEDINGSBRONNEN.

De anodegelijkspanning voor de buizen moet geleverd worden door een
gelijkstroombron met zeer constante klemspanning. Zeer geschikt hiervoor is
een accubatterij. Deze batterijen moeten echter geregeld geladen worden en
het onderhoud vereist voort
P
durend zorg. Bovendien is
e:
de levensduur van anode+
accubatterijen niet groot.
Daar waar geen acculaadinrichting aanwezig is, maakt
men gebruik van de bekende
C, &u
droge anodebatterijen. Dit
zijn vele in serie gescha
D
kelde, droge LeclanchéFig. 154.
elementen, die met een of
andere vulmassa tot een blok verenigd zijn. Ze zijn zeer eenvoudig in het
gebruik, want na aangesloten te zijn, vereisen ze geen toezicht of verzorging.
Ze zijn slechts geschikt voor kleine stroomsterkten en kunnen dus maar een
zeer beperkt aantal buizen voeden. Ze zijn vrij spoedig uitgewerkt en dan
waardeloos. Het gebruik is dus wel eenvoudig, doch kostbaar.
Om deze redenen worden tegenwoordig de ontvangers, daar waar wissel
stroom beschikbaar is, ingericht voor wisselstroomvoeding. Door middel van
een diode wordt de beschikbare wisselspanning gelijkgericht en daarna afgevlakt.
In fig. 154 zijn op het wisselstroomnet de klemmen P en Q van de primaire
wikkeling van een transformator aangesloten, waarmede de netspanning tot
de gewenste waarde tussen de klemmen A en B wordt opgetransformeerd.
De transformator heeft nog een tweede secundaire wikkeling, die de gloeispanning voor de diode levert.
Zoals vroeger is besproken, laat een diode alleen stroom door in de richting
van de anode naar de kathode. De condensator Cx kan dus enkel in de richting
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BAFGE worden opgeladen en kan zich daarna niet door de diode, maar enkel
door de uitwendige weerstand Ru ontladen.
In fig. 155 stelt de sinuslijn de wisselspanning tussen de punten A en B
voor. Wordt de inwendige weerstand van de diode verwaarloosd, dan rijst
gedurende de eerste kwartperiode de spanning van de condensator C1 in fig. 154
tot de maximale waarde van de wisselspanning. Na het tijdstip t1 daalt de
spanning van A t.o.v. B snel en de condensator Cx ontlaadt zich door de
uitwendige weerstand Ru. De lijn ab in fig. 155 is de ontlaadkromme van de
condensator Cj. Op het tijdstip U is de spanning van A t.o.b. B gelijk geworden
aan de klemspanning van de condensator Cj, die hierna opnieuw tot de spanning
Va~B wordt opgeladen, waarna het zo juist beschreven proces zich herhaalt.
De dik getrokken lijn in fig. 155 geeft dus het spanningsverloop tussen de
punten E en D aan. Deze spanning is steeds positief, maar niet constant.
Men noemt dit een gelijkspanning, die een rimpel vertoont.
VA-B VErD

o

Ru

C
D

F
Fig. 156.

Uit de figuur blijkt, dat door het optreden van deze rimpel, de gemiddelde
waarde van de gelijkspanning kleiner is dan de maximale waarde van de wissel
spanning tussen A en B. Bedenkt men, dat gedurende het tijdvak tY-t2 de
stroom in Ru uitsluitend bestaat uit de ontlaadstroom van de condensator,
dan is het duidelijk, dat de rimpel des te dieper is, naarmate C1 en Ru kleiner
zijn. Een grote waarde van Cl bevordert dus het afvlakken van de rimpel.
Daarom wordt Cx afvlakcondensator genoemd.
Bij een kleinere waarde van Ru, dus bij een zwaardere belasting van de
gelijkrichter, wordt de rimpel dieper en hierdoor de gemiddelde waarde van
de gelijkspanning kleiner. Wanneer er geen weerstand op de klemmen E en D
is aangesloten, dus wanneer de gelijkrichter onbelast is, kan de condensator Cj
zich niet ontladen en loopt de klemspanning op tot de maximale waarde van
de wisselspanning tussen A en B.
Door middel van een smoorspoel en een tweede afvlakcondensator kan de
rimpel belangrijk meer afgevlakt worden. In fig. 156, waar de condensator Cl
uit fig. 154 nogmaals is getekend, ziet men hoe in serie met de buitenketen
de laagfrequentsmoorspoel L is geschakeld en op de uitgangsklemmen G en F
een tweede condensator C2 is aangesloten. De smoorspoel en de condensatoren
vormen te zamen een afvlakfilter, dat de rimpel tot een bepaald percentage
terug brengt. Voor ieder gewenst percentage kan men de waarde van de zelfïnductie en de capaciteiten berekenen. Het blijkt dan, dat voor een zorgvuldige
afvlakking L en C beide zeer groot moeten zijn en dat de afvlakking bij een
bepaald filter beter is, naarmate de frequentie van de rimpel hoger is.
Uit fig. 155 volgt, dat de wisselspanning gedurende iedere periode slechts
een halve periode de juiste richting heeft en gedurende een deel van die halve
periode stroom levert. Men noemt dit systeem enkelzijdige gelijkrichting.
In fig. 157 zijn twee gelijkrichtbuizen zodanig geschakeld, dat zij om de
beurt gedurende een deel van een halve periode stroom aan de afvlakcondensator
toevoeren. Dit heet dubbelzijdige gelijkrichting. De secundaire van de trans-
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formator heeft een middenaftakking A en moet tweemaal zo veel windingen
hebben als bij enkelzijdige gelijkrichting. De wisselspanningen van de punten
B en C ten opzichte van punt A zijn gelijk, doch in tegenfase.
In fig. 158 stelt de streeppuntlijn de spanning van punt B t.o.v. punt A voor
en de streeplijn die van punt C t.o.v. punt A. Gedurende de eerste halve
periode is B positief t.o.v. A en gedurende een deel van die tijd loopt de laadstroom van de afvlakcondensator in de richting ABDFH. De volgende halve
periode is C positief t.o.v. A en loopt de laadstroom gedurende een deel van
die tijd in de richting ACEFH. De spanning van punt L t.o.v. punt K verloopt
hierdoor zoals in fig. 158 door de dik getrokken lijn wordt aangegeven.
Uit de figuur blijkt, dat de frequentie van de rimpelspanning in dit geval
gelijk is aan het dubbele van de frequentie der netspanning. Dit maakt de
werking van het afvlakfilter beter. De rimpel is nl. minder diep dan bij enkelzijdige gelijkrichting, omdat de
afvlakcondensator zich telkens ge
durende een kleiner tijdvak ont
laadt. Door deze omstandigheden
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is de gemiddelde waarde van de
stroom groter dan bij enkelzijdige
A !\ /\
\
gelijkrichting en wordt een betere
\y \J \J \j
afvlakking verkregen.
In fig. 157 zijn twee afzonder
lijke gelijkrichtbuizen getekend.
Fig. 158.
Bij gelijkrichters van klein ver
mogen, zoals bij ontvangers gebruikt worden, zijn de twee dioden in de regel
in één ballon ondergebracht. Zo'n buis heeft vier aansluitklemmen, twee voor
de beide gloeidraden te zamen en twee voor de beide platen.
' Een gelijkrichter met afvlaksysteem, dat als afzonderlijk apparaat gebouwd
is, wordt plaatspanningsapparaat of voedingsapparaat genoemd. In de regel
wordt een plaatspanningsapparaat ingericht tot het leveren van verschillende
plaatspanningen. In fig. 157 doorloopt de stroom, die van klem N af wordt
genomen, de weerstand R,, waarin dus in de richting van de pijl een spanningsval wordt opgewekt. Hierdoor heeft N een lagere spanning dan M. De
spanning is echter afhankelijk van de sterkte van de afgenomen stroom.
Negatieve roosterspanning wordt verkregen door tussen de aardkiem O en
het punt K een weerstand R2 op te nemen. De naar de gelijkrichter terug
vloeiende stroom doorloopt deze weerstand in de richting van de pijl, waar
door klem K een lagere spanning heeft dan de aardkiem O.
De verschillende uitgangsklemmen van het plaatspanningsapparaat zijn door
condensatoren met de aardkiem verbonden, teneinde wisselstromen van een
1
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1

:
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eventueel niet goed ontkoppelde ontvanger buiten het apparaat te houden.
Hierdoor worden ongewenste koppelingen tussen de verschillende buiskringen
van de ontvanger voorkomen.
Wordt bij N geen stroom afgenomen, dan loopt de spanning van N op
tot die van M. Er treedt dan immers geen spanningsval in R1 op. Wil men
de spanningen wat minder afhankelijk maken van de stroomafname, dan past
men wel potentioschakeling toe. Tussen de klemmen L en K (fig. 157) wordt
een weerstand geschakeld, waarvan men de spanning op verschillende punten
aftakt. Een der aftakpunten wordt geaard. Tussen het aardpunt en punt L
heeft men dan positieve spanningen voor de anode en het schermrooster, terwijl
men tussen het aardpunt en punt K de negatieve spanning voor de roosters
kan aftakken. Ook bij potentioschakeling zijn de spanningen afhankelijk van
de afgenomen stroom, zij het dan ook in mindere mate dan bij een voorweerstand. Bij toepassing van potentioschakeling moet het voedingsapparaat
wat ruimer bemeten zijn, omdat het behalve de stroom voor het toestel, ook
nog de stroom door de potentiometerweerstand moet leveren.
Bij ontvangers, die uitsluitend voor wisselstroomvoeding zijn ingericht,
wordt het plaatspanningsapparaat in de regel ingebouwd. De wijze, waarop de
verschillende anodespanningen en negatieve roosterspanningen worden ver
kregen, komt echter geheel overeen met de in fig. 157 aangegeven methode.
Voedingsapparaten voor krachtige versterkers of zenders moeten veel meer
energie leveren dan voor een ontvanger vereist wordt. Men past dan in de
regel met kwikdamp gevulde dioden toe. Door de stootionisatie, die in de kwik
damp optreedt, is de inwendige weerstand veel geringer dan van hoogvacuumdioden, zodat het inwendig spanningsverlies maar klein is (± 15 V). Daardoor
kan de buis niet alleen een sterkere stroom leveren, maar is men tevens in staat
het voedingsapparaat zodanig te construeren, dat de klemspanning slechts
weinig afhankelijk is van de belasting. Voor krachtversterkers en zenders,
waar de belasting in de regel sterk varieert, is dit van groot belang. Om het
voordeel van de lage inwendige weerstand ten volle tot zijn recht te doen komen,
moeten de voedingstransformator en smoorspoel ruim bemeten zijn, zodat ze
een lage inwendige weerstand hebben. Voorts moet het afvlakfilter smoorspoelingang hebben. De condensator
in fig. 157 mag daarbij dus niet voorkomen.
Men vermijdt dan het zg. condensatoreffect, dat is het hiervoor besproken
verschijnsel, dat de diepte van de rimpel, en daarmede de gemiddelde waarde
van de gelijkspanning, afhankelijk is van de belasting. Bij afwezigheid van de
condensator Q (fig. 157) staat tussen de punten H en G immers de onaf
gevlakte pulserende gelijkspanning. Deze is practisch gelijk aan de door de
transformator geleverde spanning, omdat het inwendig spanningsverlies in de
diode zeer klein is. De gemiddelde waarde van deze pulserende gelijkspanning
is dus weinig afhankelijk van de belasting en bij goede dimensionering van
het filter is de klemspanning van het voedingsapparaat het dan ook.
Wel moet er voor gezorgd worden, dat de smoorspoel een bepaalde minimumzelfinductie heeft, anders zou er condensatoreffect door de tweede condensator
optreden.
Bij krachtige voedingsapparaten moet men er steeds zorg voor dragen, dat
de kathoden verhit zijn, voordat de spanning op de anoden wordt ingeschakeld.
Bij niet genoegzaam verhitte kathode is de emissie klein, zodat verzadiging
optreedt. De stroom kan dan niet zo groot worden, dat de uitwendige spannings
val nagenoeg gelijk is aan de aangelegde spanning. De inwendige spanningsval
is dan zeer groot, waardoor de toegestane anodedissipatie wordt overschreden.
Verhitting van de kathode. Bij geheel door wisselstroom gevoede toe
stellen worden ook de kathoden door wisselstroom verhit. Als hierbij geen
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bijzondere maatregelen worden genomen, geeft dit echter aanleiding tot hevig
gebrom. Als in fig. 159 tussen de punten A en B een wisselspanning van 4 V
wordt aangelegd, heeft punt B een wisselspanning van 4 V t.o.v. het geaarde
punt A. De spanningsval is geleidelijk over de gloeidraad verdeeld, zodat deze
gemiddeld een wisselspanning van 2 V t.o.v. rooster en anode heeft. Hierdoor
ontstaat een anodewisselstroom, die dezelfde frequentie heeft als de gloeistroom.
Dit euvel kan vermeden worden door rooster en anodekring met het midden
van de gloeidraad te verbinden. De beide gloeidraadhelften hebben dan steeds
een gelijke, doch tegengestelde spanning t.o.v. het midden, zodat de gemiddelde
spanning t.o.v. rooster en anode niet verandert.
De buizen zijn evenwel nimmer met een middenaftakking op de gloeidraad
uitgevoerd. Men kan echter hetzelfde bereiken door een weerstand over de
aansluitklemmen van de gloeidraad te schakelen en de middenaftakking hierop
te nemen. Dit punt heeft immers eveneens de gemiddelde potentiaal t.o.v.
de anode (fig. 160).
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Veelal echter wordt ook deze weerstand niet aangebracht, doch wordt de
middenaftakking van de gloeistroomtransformator gebruikt. Dit komt op het
zelfde neer, want de transformatorwikkeling doet dan als potentiometer dienst.
Er blijft nu echter nog een tweede moeilijkheid over. Als de frequentie van
de gloeistroom bv. 50 is, komt de momentele waarde van de stroom 100 maal
per seconde boven en beneden de effectieve waarde, waardoor de gloeidraadtemperatuur 100 maal per seconde verandert. Daar hierdoor de emissie even
eens 100 maal per seconde een verandering ondergaat, ontstaat een anode
wisselstroom met een frequentie 100. De zeer dikke gloeidraden van eindbuizen
hebben een zo grote warmtecapaciteit, dat de temperatuurfluctuaties zeer
klein zijn en geen hinderlijke plaatstroomvariaties veroorzaken. Bovendien
worden deze in dit geval niet door een volgende buis versterkt. Als de
warmtecapaciteit van de gloeidraad echter niet groot genoeg is om tem
peratuurschommelingen te voorkomen, kan de methode van fig. 160 niet
toegepast worden. In die gevallen gebruikt men indirect verhitte buizen. In
fig. 161 is de indirect verhitte buis schematisch voorgesteld. Het gloeistroomcircuit is hier geheel los van de kathode, terwijl de warmtecapaciteit
van de kathode steeds zo groot is, dat temperatuurfluctuaties niet worden
waargenomen.
Negatieve roosterspanning. In een radio-apparaat worden de negatieve
roosterspanningen zelden van een afzonderlijke batterij betrokken, doch in de
regel door de anodespanningsbron geleverd. In fig. 157 is dit reeds aangegeven
voor een plaatspanningsapparaat. Bij een ingebouwd voedingsapparaat ge
schiedt het op dezelfde wijze.
In fig. 162 is tussen de aan aarde gelegde kathode en de min-klem van de
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anodespanningsbron de weerstand R geschakeld, die door de anodestroom /a
in de richting van de pijl wordt doorlopen. Daardoor verkrijgt het punt B,
waaraan de impedantie in de roosterkring is verbonden, een lagere potentiaal
dan de kathode. De negatieve roostergelijkspanning is dus 7a-R volt. C is een
ontkoppelcondensator, die de weerstand voor wisselstroom practisch kortsluit.
De grootte van deze condensator moet dus gekozen worden in overeenstemming
met de frequentie van de aangelegde wisselspanning.
In fig. 163 zijn de impedantie in de roosterkring en de min-klem van de
anodespanningsbron beide aan aarde gelegd en is de weerstand R in de
kathodeleiding geschakeld. De anodestroom door
loopt deze weerstand in de richting van de pijl
en maakt de kathode dus een bedrag /a • R volt
positief t.o.v. het aardpunt B. Aan dit punt is de
impedantie in de roosterkring bevestigd, zodat de
roostergelijkspanning dezelfde is als die van
punt B. Het rooster is dus een bedrag van 7a-R
volt negatief t.o.v. de kathode.
C
R B,
Nu komt het op hetzelfde neer of men het
rooster negatief maakt t.o.v. de kathode of de
kathode positief t.o.v. het rooster; dus of men
negatieve roosterspanning dan wel positieve
kathodespanning toepast. De schema's in de
fig. 162 en 163 komen dan ook practisch geheel
overeen. Alleen is in de ene figuur punt A en
in de andere punt B aan aarde gelegd.
Dit maakt echter wel verschil als het apparaat
meer dan één buis bevat. In de regel hebben de
buizen verschillende negatieve roosterspanningen
nodig, zodat men verschillende positieve kathodespanningen moet toepassen. Dit laatste is bij direct
verhitte kathoden onmogelijk, omdat deze in de
h
regel op eenzelfde gloeistroombron zijn aangesloten
en dus dezelfde potentiaal hebben. Bij direct ver
hitte kathoden past men dan ook de schakeling van
fig. 162 toe. De weerstand R kan men op verschillende plaatsen aftakken
en aldus de roosters een verschillende negatieve voorspanning geven.
Bij buizen met indirect verhitte kathode zijn de kathoden van de gloeidraden
geïsoleerd, zodat zij zonder bezwaar verschillende spanningen kunnen hebben.
Men past daarbij dan ook in de regel positieve kathodespanning toe. Bij zendbuizen met direct verhitte kathoden wordt de gloeispanning in de regel door
een gloeistroomtransformator geleverd. Heeft men voor de verschillende
buizen afzonderlijke gloeistroomtransformatoren, dan zijn de kathoden ook
van elkaar geïsoleerd en kan men dus zonder bezwaar positieve kathode
spanning toepassen.
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Metaalgelijkrichter. Als een koperplaat aan een zijde geoxydeerd is en
men meet de weerstand tussen oxydlaag en koper, dan blijkt deze in de richting
oxyd —> koper klein, doch in de richting koper —> oxyd zeer groot te zijn.
De oorzaak van dit eigenaardige verschijnsel zetelt in de grenslaag tussen de
oxydlaag en het koper. Op welke wijze uitwendig met de oxydlaag contact
gemaakt wordt heeft practisch geen invloed.
Op dit verschijnsel berust de metaalgelijkrichter. Een gelijkrichtelement
van een metaalgelijkrichter bestaat uit een aan één zijde geoxydeerde koper
plaat met een niet-geoxydeerde plaat tegen de oxydlaag aangedrukt. Meestal
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bevindt zich tussen deze tweede plaat en de oxydlaag een dun loden plaatje.
Dit zachte metaal dient enkel om bij aandrukken een beter contact met de
ruwe oxydlaag te vormen. Daar zo'n gelijkrichtelement de stroom practisch
slechts in één richting doorlaat, kan het in de plaats treden van een diode en
men kan er dezelfde schakelingen mee maken als reeds eerder voor dioden
zijn aangegeven. Er moet echter rekening mede worden gehouden, dat de
oxydlaag slechts een bepaalde spanning kan verdragen en dat de stroomsterkte
een bepaald bedrag per cm2 oppervlak niet te boven mag gaan.
Men schakelt voor hogere spanningen echter enige elementen in serie
en voor grotere stroomsterkten een aantal parallel, zodat de maximum-waarden
voor spanning en stroomsterkte per
element niet worden overschreden. De
+
bekende
Westinghouse-metaalgelijkrichters hebben cirkelvormige platen
met een gat in het midden, zodat ze
-H—H
-W—HM—H
op een staaf met isolatiebuis er om
heen geschoven kunnen worden. Con
tact wordt gemaakt door middel van
een ander ringvormig plaatje met een
Fig. 164.
zacht loden plaatje er tussen in. Tussen
de verschillende gelijkrichtelementen
plaatst men grote vierkante platen, die als koelribben dienst doen. Het
geheel wordt door een drukisolator met moer aangedrukt.
In de meeste gevallen past men de Graetz-schakeling toe. Fig. 164 is
het principeschema daarvan, waarbij alle elementen op een rij zijn geplaatst.
In dit geval zijn telkens twee elementen in serie geplaatst.
De metaalgelijkrichter is in aanschaffing kostbaarder dan de diodegelijkrichter, maar in gebruik goedkoper, omdat er geen buizenverbruik plaats heeft.
Bij normaal gebruik heeft geen slijtage plaats en is de levensduur onbegrensd.
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§ 59-

SUPERHETERODYNE-ONTVANGST.

De superheterodyne-ontvanger, meestal kortweg super of superhet genoemd,
is een ontvangapparaat, waarbij de frequentie van ieder ontvangen signaal
eerst wordt omgezet in één bepaalde, meestal lagere, frequentie, die de middelfrequentie wordt genoemd. Eerst daarna worden de signalen behandeld op een
wijze, die vroeger is besproken. Daarom spreekt men ook wel van ontvangst
met frequentietransformatie of golflengtetransformatie.
Het voornaamste voordeel van deze meer ingewikkelde ontvangmethode is,
dat men er een veel grotere selectiviteit mede bereiken kan dan met de vroeger
besproken ontvangers, die men, in tegenstelling met de super, rechte of cascadeontvanger noemt. In het bijzonder geldt dit voor de ontvangst van korte en
ultra-korte golven, want zoals in § 16 is besproken, is men niet in staat om
afstemkringen voor zeer hoge frequenties zodanig te construeren, dat ze een
voldoend kleine resonantiebreedte hebben. Bovendien kan men de middelfrequentversterker, die permanent op één frequentie is afgestemd, veel beter
voor één bepaalde bandbreedte construeren dan een hoogfrequentversterker,
die door middel van variabele condensatoren een hele band moet bestrijken.
Ook is de super een veel gevoeligere ontvanger, omdat men op de middelfrequentie veel gemakkelijker een grote versterking kan bereiken dan bij zeer
hoge frequenties.
Aan een super kan men twee gedeelten onderscheiden, nl. een gedeelte,
waarin de frequentietransformatie tot stand komt en een gedeelte, dat in
principe geheel overeenkomt met de vroeger besproken cascade-ontvanger,
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met dien verstande evenwel, dat de afstemmiddelen daarvan permanent op
één frequentie, de middelfrequentie, zijn afgestemd. Dit is immers de frequentie,
waarin de frequentie van ieder ontvangen signaal eerst wordt omgezet.
Het transformeren van de frequentie. De frequentietransformatie
berust op het heterodyneprincipe, dat reeds eerder bij zwevingsontvangst is
besproken. Daarbij heeft immers ook frequentie-omzetting plaats, nl. van de
radiofrequentie van het ontvangen signaal in de lage toonfrequentie van de
telefoonstroom. Zoals in § 43 werd uiteengezet, bereikt men dit door bij de
ontvangen ongedempte trilling een door een afzonderlijke generator (zwevingsapparaat) opgewekte hulptrilling te mengen. Na detectie wordt dan een
wisselstroom verkregen, waarvan de frequentie gelijk is aan het verschil van
de frequenties van het ontvangen signaal en de hulptrilling (fig. 110). En daar
het bij zwevingsontvangst de bedoeling is, dat deze wisselstroom een toon
in de telefoon veroorzaakt, laat men de generator een frequentie opwekken, die
zoveel met de frequentie van het ontvangen signaal verschilt als de verlangde
toonfrequentie bedraagt.
Bij het transformeren van de frequentie bij superheterodyne-ontvangst,
gaat men op dezelfde wijze te werk, alleen laat men de generator een frequentie
opwekken, die veel meer met die van het ontvangen signaal verschilt, zodat
na detectie een trilling verkregen wordt, waarvan de frequentie ver boven
de gehoorgrens ligt. Vandaar de naam ,,super"heterodyne, die een afkorting
is van super sonic heterodyne (super sonic betekent boven het hoorbare). Daarom
kan bij de verklaring van de frequentietransformatie van een ongedempt
signaal fig. 110 gebruikt worden. Men behoeft alleen te bedenken, dat de
frequentie van de ontvangen trilling en die van de door de oscillator op
gewekte trilling een veel groter bedrag, b.v. 100 000 verschillen. De zwevingsfrequentie is dan 100 000 p/sec en de zwevingsperiode, het tijdvak t-i-t*
0,000 01 sec. De gemiddelde waarde van de stroom in de anodekring van de
detectorbuis varieert eveneens in de frequentie 100 000, zodat de anodestroom nu een wisselstroomcomponent bevat met een frequentie 100 000
p/sec. Met behulp van een afgestemde kring kan men deze wisselstroomcom
ponent gemakkelijk uit de gecombineerde anodestroom afscheiden. Men heeft
dan een ongedempte trilling met de frequentie 100 000 p/sec verkregen, m.a.w.
de frequentietransformatie is tot stand gebracht.
Uit een aandachtige beschouwing van fig. 110 volgt nog meer. Beschouwt
men het rechter gedeelte van een za-i>g-karakteristiek als een rechte lijn, dan
volgt uit de constructie, dat de maxima van de anodestroom op dezelfde wijze
variëren als de amplituden van de roosterwisselspanning. De gemiddelde waarde
van de anodestroom doet dit dus eveneens, waaruit volgt, dat de amplitude
van de verkregen middelfrequente wisselstroom evenredig is met de amplitudevariatie van de roosterwisselspanning, dat is met de amplitude van het ont
vangen signaal Vs.
Verandert dus de amplitude van het ontvangen ongedempte signaal, dan
verandert de amplitude van het middelfrequente signaal op dezelfde wijze.
Hieruit volgt de zeer belangrijke eigenschap, dat bij ontvangst van een ge
moduleerde trilling, de verkregen middelfrequente trilling op dezelfde wijze
is gemoduleerd; m.a.w. bij de frequentie-transformatie van een gemoduleerd
signaal blijft de modulatie van het signaal behouden. Daarom heeft de frequentie
transformatie van een gemoduleerd signaal op dezelfde wijze plaats als die
van een ongedempt signaal.
Fig. 165a stelt een gemoduleerde trilling voor. O-^ is dus een periode van
de modulatiefrequentie. In fig. 165b is de door de oscillator opgewekte wissel
spanning aangegeven. Dit io een ongedempte wisselspanning, waarvan de
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frequentie een bedrag gelijk aan de verlangde middelfrequentie hoger is dan
die van het ontvangen signaal in a. Beide spanningen worden aan de mengtrap
toegevoerd, zodat de aan de eerste detector toegevoerde spanning verloopt,
zoals in fig. 165c is aangegeven. Er treden zwevingen op, waarvan de zwevingsfrequentie gelijk is aan het verschil van de signaalfrequentie en oscillatorfrequentie. De amplitude van de samengestelde trilling neemt in de zwevingsfrequentie toe en af met een bedrag gelijk aan de amplitude van het signaal.
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Wordt deze trilling op een van de vroeger besproken wijzen gedetecteerd,
dan kan men er, zoals vroeger is verklaard, een trilling uit afscheiden, die het
zelfde verloop heeft als de omhullende lijn van de samengestelde trilling.
Deze is in fig. iÓ5d getekend. Het is blijkbaar een wisselstroom, waarvan de
frequentie gelijk is aan de middelfrequentie en die op dezelfde wijze is ge
moduleerd als het ontvangen signaal.
Uit de figuur volgt tevens, dat, wil de modulatie goed tot zijn recht komen,
de middelfrequentie groot moet zijn t.o.v. de hoogste toonfrequentie, waar
mede het signaal is gemoduleerd.
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Fig. 166 is het blokschema van de super. Hierin is ieder gedeelte, dat een
bepaalde, hiervoren genoemde functie vervult, door een blokje aangegeven.
De antenne is verbonden met een afstemsysteem (b.v. een afgestemde kring
of een bandfilter), dat er zorg voor draagt, dat alleen die frequentie of frequentie"
band, welke men wenst te ontvangen, tot de eerste detector of mengtrap wordt
toegelaten. Dit afstemsysteem moet dus op de te ontvangen frequentie worden
afgestemd. Oppervlakkig beschouwd zou men menen, dat aan deze afstemming
geen behoefte bestaat, omdat alleen dat signaal, dat een bedrag gelijk aan de
middelfrequentie met de generatorfrequentie verschilt, door de middelfrequentversterker wordt versterkt. Er zijn echter twee frequenties, die daaraan voldoen,
nl. één boven en één beneden de generatorfrequentie. Stel b.v., dat de middel
frequentie ioo kp/sec bedraagt en dat men een signaal van io ooo kp/sec
(X 30 m) wenst te ontvangen, dan stemt men de oscillator af op 10 100 kp/sec.
De verschilfrequentie is dan immers 100 kp/sec, dus gelijk aan de middel
frequentie. Een ander signaal op een frequentie 10 200 verschilt echter ook
juist de middelfrequentie met de oscillator en zal dus precies even goed door
de middelfrequentversterker worden versterkt. Deze laatste
frequentie wordt de spiegel/requentie genoemd. De spiegelfrequentie verschilt dus een bedrag gelijk aan het dubbele
van de middelfrequentie met het gewenste signaal.
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De afstemmiddelen die vóór de mengtrap zijn geschakeld, de z.g. voorselectie,
moet dus in staat zijn om de spiegelfrequentie totaal te onderdrukken. Wat
dat betreft is het een voordeel om de middelfrequentie hoog te kiezen.
Uit het blokschema ziet men, dat zowel de voorselectiekring als de oscillator
met de mengtrap is verbonden. De antenne levert de trilling van fig. 165a,
de oscillator die van fig. 165b en in de mengtrap worden ze samengesteld tot
die, welke in fig. 165c is getekend. Na detectie ontstaat de middelfrequente
trilling van fig. iÓ5d, die aan de middelfrequentversterker wordt toegevoerd.
Hierna heeft de verdere ontvangst plaats.
Na de eerste detector is de gang van zaken dezelfde als vroeger bij de cascadeontvanger is besproken. De middelfrequentversterker is, evenals de hoogfrequenttrap van een cascade-ontvanger, een hoogfrequentversterker; alleen
is deze op een vaste frequentie afgestemd (de middelfrequentie van de hier
in gebruik zijnde omroepsupers b.v. is 465 kp/sec). Men spreekt dan ook alleen
van middelfre.qu.emie, om deze te onderscheiden van de nog hogere frequentie
van het ontvangen signaal.
Op de middelfrequentversterker volgt dus een detector, tweede detector
genaamd, die het middelfrequentsignaal op normale wijze detecteert, waarna
een laagfrequentversterker het versterkt en aan de luidspreker toevoert.
Bij ontvangst van een ongedempt signaal is de middelfrequente trilling ook
ongedempt. Wil men deze volgens de heterodyne-methode ontvangen, dan is
een tweede oscillator nodig, welke een frequentie opwekt, die een bedrag gelijk
aan de gewenste toonfrequentie met de middelfrequentie verschilt. Ontvangt
men volgens de autodyne-methode, dus met genererende tweede detector,
dan kan de tweede oscillator gemist worden. Daarom is deze in het blok
schema gestippeld aangegeven.

UT

143
Mengbuizen. Zoals hiervoor is besproken, wordt de middelfrequente
trilling verkregen, doordat men het ontvangen signaal combineert met een
door een oscillator opgewekte trilling. Na detectie ontstaat dan een trilling,
waarvan de frequentie gelijk is aan het verschil van de frequenties van de
twee gecombineerde trillingen. Deze bewerking noemt men mengen en heeft
plaats in de mengtrap van de super.
Het mengen kan op verschillende manieren geschieden. Vroeger volgde men
algemeen de werkwijze, die ook bij heterodyne-ontvangst wordt toegepast.
Men laat het ontvangen signaal en de oscillatortrilling spanningen in eenzelfde
kring opwekken, zodat er een wisselspanning ontstaat, die de som is van beide
genoemde wis
selspanningen.
Er worden dus
zwevingen ge
vormd en na
G4
detectie ontstaat
■mf
osc
g5
er o.a. een tril
g2
Cz
Gt
ling, waarvan de
frequentie gelijk
is
aan het ver
Cl
schil van de fre
Li
quenties van de
twee oorspron
kelijke trillingen.
Deze methode
van mengen,
Fig. 167.
waarbij men de
twee
trillingen
zodanig samenvoegt, dat de som van beide spanningen wordt verkregen,
noemt men additieve menging. Zij wordt bij superheterodyne-ontvangst niet
meer toegepast, omdat men in de moderne mengbuizen een veel beter middel
heeft gevonden.
Een mengbuis heeft twee stuurroosters, zodat men de anodestroom tegelijker
tijd met twee verschillende wisselspanningen kan sturen. Legt men aan het
ene rooster de signaalspanning en aan het andere de oscillatorspanning, dan
varieert de anodestroom zodanig, dat direct de middelfrequente trilling ontstaat.
In fig. 167 is een mengbuis getekend, die vier roosters heeft. Te zamen met
kathode en anode heeft deze buis dus zes electroden en wordt daarom hexode
genoemd. De signaalspanning is op het eerste en de oscillatorspanning op het
derde rooster gebracht. Het tweede en vierde rooster zijn schermroosters,
die op een constante positieve spanning worden gehouden. Het tweede rooster
dient voornamelijk om de capaciteit tussen het eerste en derde rooster op te
heffen, waardoor voorkomen wordt, dat de oscillatorspanning in de ingangskring doordringt en dan door de antenne wordt uitgestraald. Het vierde rooster
vervult dezelfde functie als het schermrooster van een penthode en bezorgt
de buis dus een grote inwendige weerstand en spanningsversterkingsfactor.
Men heeft ook mengbuizen, die nog een vijfde rooster hebben, dat met de
kathode is verbonden en als remrooster fungeert. Zo'n buis heeft dus vijf roosters
en totaal zeven electroden. Men noemt hem heptode of ook wel pentagrid
(vijfroos terbuis).
Het mengen heeft nu op de volgende wijze plaats. Het tweede rooster geeft
de geëmitteerde electronen een versnelling, zodat ze door dit rooster heen
vliegen. Deze electronenstroom wordt op de gewone wijze door de spanning
van het eerste rooster gestuurd. Het derde rooster, dat een negatieve spanning
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heeft, vertraagt de electronen, waardoor ze tussen het tweede en derde rooster
tot een dichte wolk worden opgestuwd. Deze ruimteladingswolk wordt wel
virtuele kathode genoemd, omdat hij feitelijk fungeert als kathode, waaruit de
electronen worden geput, die onder invloed van de spanningen van het derde
en vierde rooster de anode bereiken. De dichtheid van de ruimteladingwolk
is afhankelijk van het aantal electronen, dat het eerste rooster doorlaat, dus van
de spanning van dit rooster. Wordt een wisselspanning op dit rooster gezet,
dan zal de dichtheid van de wolk pulseren in de frequentie van die wissel
spanning.
Het aantal electronen, dat per seconde de anode bereikt, hangt niet alleen
van de dichtheid van de electronenwolk af, doch ook van de spanning van het
derde rooster, zodat de steilheid van het eerste rooster:

5i ("a O

^g2/ ^g3»

Vgit Va constant

eveneens van die spanning afhangt. Laat men de spanning van het derde rooster
toenemen (minder negatief worden), dan neemt de Sl dus toe. Op dezelfde
wijze hangt de steilheid van het derde rooster:

s* = ( A V

Vg2> Vg4, Va constant

van de spanning van het eerste rooster af.
Bij benadering is Si evenredig met de spanning van het derde rooster;
eveneens is S3 evenredig met de spanning van het eerste rooster.
Men kan dus schrijven:
Sl — p Vg3
(52)
waarin p een evenredigheidsfactor is.
Legt men aan het derde rooster behalve de gelijkspanning Vg0 een wissel
spanning vg3
Vg3m sin có3t aan, dan wordt volgens (52)
dus:
Sl = p (Vg3o H- Vg3m sin W3O
(53)
De wisselspanning Vg3 heeft dus tot gevolg, dat de steilheid van het eerste
rooster
sinusvormig toe- en afneemt in de frequentie van Vg3.
Wordt nu tevens een wisselspanning vgl = Vgim sin co^ aan het eerste
rooster gelegd, dan wordt de anodewisselstroom gegeven door:
i'a = Si Kgunsin
Vult men hierin de waarde voor
van (53) in, dan verkrijgt men:
ia = P (^g3o ~r Vg3m sin co3l) Vgim sin o
of:
ia ~ P Vg3o ^gim sin
H" P ^g3m ^gim sin co3t sin gjjÉ
en hiervoor kan men schrijven:
za

Vgso VgimSincoil-pp Vg3m Vgim *“ cos (^3

wi) lH~cos (gj3+

gjj)

t (54)

De anodewisselstroom blijkt dus uit drie componenten te bestaan van
respectievelijk de frequenties fv (+ f3) en (fx —f3). In de mengbuis ontstaat
dus onmiddellijk de trilling, waarvan de frequentie gelijk is aan het verschil
van de frequenties van de beide aangelegde wisselspanningen en wel zonder
dat afzonderlijke detectie nodig is op een wijze, die vroeger is besproken.
In fig. 167 is de kring LlC1 op de frequentie fs van het binnenkomende
signaal afgestemd, terwijl op g3 een spanning met de frequentie f0 van een
afzonderlijke oscillator (die niet in de figuur getekend is) wordt aangesloten.
In de anodekring ontstaan dus wisselstromen van de frequenties fs, fs + f0
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en /s —/0. Deze laatste is de middelfrequente trilling en hierop is de kring
Lo Co in de anodekring afgestemd, zodat de uitwendige impedantie alleen
voor de middelfrequente trilling een grote waarde heeft. In deze kring is dan
ook de middelfrequente trilling practisch alleen aanwezig. De kring L2 C2 is
de eerste kring van het ingangsbandfilter van de middelfrequentversterker.
Deze mengmethode, waarbij dus direct de middelfrequente trilling ontstaat,
zonder dat een afzonderlijke detector nodig is, neemt men multiplicatief, naar
het product van de twee wisselspanningen, dat in de afleiding voorkomt. Zoals
reeds is opgemerkt, wordt bij supers de multiplicatieve mengmethode tegen
woordig algemeen toegepast, omdat ze vele voordelen tegenover de additieve
methode heeft. O.a. is de schakeling eenvoudiger, omdat men geen afzonderlijke
detector nodig heeft. Ook ontstaan er in de plaatkring geen harmonischen
van de aangelegde wisselspanningen, hetgeen bij de vroeger beschreven
detectiemethoden wel het geval is.
De uitdrukking (54) is in enigszins andere vorm reeds ter sprake gekomen,
nl. in § 35 bij de verklaring van amplitude-modulatie. In de mengbuis heeft
dan ook inderdaad modulatie plaats. De steilheid Si varieert volgens (52)
immers sinusvormig, zodat de amplitude van de anodewisselstroom, die gelijk
is aan S1 Vgim, dit eveneens doet.
Bij de frequentietransformatie door middel van een mengbuis, is het van
practisch belang te weten, hoe groot de middelfrequente wisselstroom is, die
bij een bepaalde aangelegde hoogfrequente wisselspanning wordt verkregen.
Men heeft hiertoe het begrip conversiesteilheid ingevoerd en verstaat daaronder
de verkregen middelfrequente wisselstroom per volt aangelegde hoogfrequente
roosterwisselspanning.
Volgens (54) is de amplitude van de middelfrequente wisselstroom veroorzaakt
door een hoogfrequente wisselspanning met een amplitude Vgim gelijk aan
1l2pVg3m Vgim, zodat de conversiesteilheid gelijk is aan Va
Deze is
dus evenredig met de amplitude van de oscillatorwisselspanning.
Onder de conversieversterking verstaat men het quotiënt van de middelfre
quente wisselspanning in de anodekring en de hoogfrequente wisselspanning
aan het ingangsstuurrooster.
Mengschakeling met octode. Bij mengschakelingen met een hexode of
een heptode heeft men een afzonderlijke buis, een triode b.v., nodig om de
hulptrilling op te wekken. Soms is dit schijnbaar niet het geval. Men heeft nl.
heptoden-trioden, dat zijn buizen, waarbij een heptode- en triodesysteem in
eenzelfde ballon zijn ingebouwd, zodat men voor beide genoemde functies
maar één buis nodig heeft. Toch komt dit op hetzelfde neer, want het heptodeen het triodegedeelte vervullen hun functies ieder geheel afzonderlijk van elkaar.
Anders is dit bij de octode, waarvan de mengschakeling in fig. 168 is gegeven.
Men kan zich een octode voorstellen als een heptode, waarbij tussen het eerste
stuurrooster en het eerste schermrooster nog een achtste electrode is aange
bracht. Men verkrijgt dan een acht-electrodenbuis of octode. Dit tweede rooster
bestaat slechts uit twee staafjes en dient als hulpanode voor de generator.
Met het eerste rooster en de kathode vormt het een triode, die als generator
geschakeld is en trillingen opwekt, waarvan de frequentie bepaald wordt door
de kring LiC^. Op deze wijze verkrijgt het eerste rooster dus de oscillator
wisselspanning en varieert het de steilheid van het vierde rooster op de hiervoren besproken wijze. Op het vierde rooster is de ingangskring aangesloten,
zodat de anodestroom daar ten tweede male wordt gestuurd, doch nu in de
frequentie van het binnenkomende signaal. Op de hiervoren besproken multi
plicatieve wijze ontstaat dan in de anodekring de middelfrequente trilling,
waarop het bandfilter in de anodekring is afgestemd.
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Met de gelijkspanning van het vierde rooster, dat als regelrooster is uitgevoerd,
kan de conversiesteilheid en hiermede dus de versterking en uiteindelijk het
volume worden geregeld. Hierop wordt straks teruggekomen.
Eénknopsbediening. Bij de bespreking van de rechte ontvanger is reeds
gewezen op het belang van éénknopsbediening. Men bereikt dat door de
beweegbare platen van de variabele condensatoren van de verschillende afstemkringen op één as te plaatsen, waarbij de kringen zo nauwkeurig geconstrueerd
moeten zijn, dat een voldoend nauwkeurige gelijkloop wordt verkregen. Kleine
afwijkingen door onnauwkeurigheden in de fabricage of door capaciteiten van
de bedrading of van de buizen, worden dan met trimmers gecompenseerd.
Bij ééhknopsbediening van de super doet zich echter een bijzondere moeilijkA
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heid voor. De kring, die de oscillatorfrequentie bepaalt, moet immers niet met
de afstemkringen gelijk lopen, doch hiermede steeds een bedrag gelijk aan de
middelfrequentie verschillen. Dit is niet zo eenvoudig op te lossen, want al
zou men door middel van een verandering van de trimmercapaciteit dit verschil
tot stand brengen, dan bleef het bij het verdraaien van de condensatoren niet
gehandhaafd, zodat de instelling alleen maar voor één punt van de schaal in
orde zou zijn. Een juiste oplossing verkrijgt men alleen, indien voor de
generatorafstemming een variabele condensator met een speciale vorm van
platen wordt genomen, zodanig, dat voor iedere condensatorstand het juiste
verschil bestaat. Deze oplossing wordt echter nimmer gekozen, omdat men
dan voor ieder frequentiebereik een afzonderlijk stel condensatoren nodig
heeft en aangezien de tegenwoordige supers steeds voor meer dan één frequen
tiebereik zijn ingericht, zou de uitvoering veel te omslachtig en kostbaar worden.
De oplossing wordt algemeen gezocht op een wijze, zoals in fig. 168 is
aangegeven.
De condensatoren C.2 en C1 respectievelijk van de ingangskring en de
oscillatorkring zijn gelijke, meestal frequentie-lineaire, condensatoren. De
spoel Lx is kleiner dan L2, waardoor de oscillatorkring reeds een hogere eigen
frequentie heeft. Voorts heeft men in serie met de variabele condensator Cx
een vaste condensator Cp, padding-condensator genaamd, geschakeld, waarmede
bereikt wordt, dat de totale capaciteit niet alleen kleiner is, maar bij het in
draaien van C ook op een andere wijze verloopt.
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Door een juiste keuze van de generatorspoel en de padding-condensator,
benevens een juiste instelling van de trimmer Cfi, kan men bereiken, dat op
drie punten van de afstemschaal het frequentieverschil volkomen juist is.
Op andere punten is het verschil dan zo weinig afwijkend, dat het geen
noemenswaardige hinder veroorzaakt. Het afregelen van de trimmers, dat zeer
zorgvuldig en oordeelkundig moet geschieden, noemt men het trimmen van
de super.
§ 60.

AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING.

Een volumeregelaar is een onmisbaar onderdeel van een ontvanger. De
verschillende zendstations brengen immers zeer verschillende veldsterkten ter
plaatse van de ontvangantenne voort; zonder volumeregeling zou derhalve het
ene station ontoelaatbaar hard, het andere nauwelijks hoorbaar worden ont
vangen. Hiervoren zijn reeds verschillende systemen besproken, waarmede
het volume met de hand geregeld kan worden. Men kan de volumeregeling
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echter ook automatisch laten werken, hetgeen natuurlijk een gemak bij de
bediening van het toestel oplevert. Bepaald behoefte aan automatische volume
regeling (a.v.r.) heeft men, wanneer men de sterktevariaties wil compenseren,
die veroorzaakt worden door sluiereffect (fading). Ten eerste is het ondoenlijk
om gedurende de ontvangst voortdurend de volumeregelaar met de hand te
bedienen en bovendien zou die regeling steeds iets te laat komen.
Het ideaal van een a.v.r. zou zijn, dat ieder station, dat voldoende ingangsspanning aan de ontvanger te voorschijn roept, even sterk wordt ontvangen,
terwijl met de hand die sterkte dan naar wens kan worden ingesteld. Bij
moderne toestellen heeft men dit ideaal zeer nabij gestreefd. De hoogfrequent
middelfrequent- en ook de mengbuis zijn daarbij met regelrooster uitgevoerd,
zodat men, door het variëren van de voorspanning van die roosters, de ver
sterking binnen wijde grenzen kan regelen. Voor de versterking past men niet
alleen regelpenthoden, doch ook regelhexoden toe, dat zijn hexoden, die met één
of soms twee regelroosters zijn uitgevoerd. Door de multiplicatieve werking
van de roosters verkrijgt men dan een zeer gevoelige regeling.
In fig. 169 is het principe aangegeven, waarop de a.v.r. berust. De eerste
buis is de middelfrequent-versterkerbuis, die op de octode in fig. 168 volgt.
In de fig. 168 en 169 zijn A en B dezelfde punten. Na het tweede middelfrequent-bandfilter volgt de diodedetector, die reeds in § 55 is besproken.
Daarbij is uiteengezet, dat het punt D een negatieve pulserende gelijkspanning
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heeft t.o.v. de kathode en dat de momentele waarde van die spanning ten
naaste bij gelijk is aan de amplitude van de te detecteren hoogfrequente wissel
spanning. Deze pulserende gelijkspanning kan men ontleden in een laagfrequente
wisselspanning, waar het bij de demodulatie om te doen is, en een gelijk
spanning. Deze gelijkspanning, die in § 55 niet verder beschouwd is, als zijnde
van geen belang voor de detectie, is dus ten naastebij gelijk aan de gemiddelde
waarde van de amplitude van het te detecteren signaal, dat is dus gelijk aan de
amplitude van de draaggolf. Tussen het punt D en aarde staat de serieschakeling
van een grote ohmse weerstand R2 en een condensator Clf die een zeer kleine
reactantie heeft voor de laagfrequente trilling. Het gevolg is, dat aan de klemmen
van de condensator enkel de negatieve gelijkspanning staat.
Punt B heeft dus een negatieve gelijkspanning, die ten naastebij gelijk is
aan de amplitude van de draaggolftrilling van het middelfrequente signaal, dus
evenredig is met de draaggolf van het ontvangen signaal. Dit laatste volgt
uit (54). Deze spanning wordt nu gebruikt als negatieve roosterspanning van
de regelbuizen. Neemt de ingangsspanning van de draaggolf van het ont
vangen signaal toe, dan neemt dus ook de negatieve voorspanning van de
regelbuizen toe en daarmede de versterking af. Men kan de grootteverhoudingen
zo kiezen, dat alle signalen een even groot geluidsvolume in de luidspreker
veroorzaken. Daar het R2C1-filter er voor zorg draagt, dat de laagfrequentvariaties geen invloed op de spanning van het punt B hebben, worden nuances
in geluidsvolume, die door verschil in modulatiediepte worden veroorzaakt,
normaal door de luidspreker weergegeven.
De a.v.r. wordt zodanig ingesteld, dat, indien het contact P van de handvolumeregelaar bij D staat, ieder binnenkomend signaal de eindbuis juist
vol uit stuurt, zodat alle signalen dan met maximum-volume worden ontvangen.
De sterkte, waarop men die signalen wenst te ontvangen, kan met de
handvolumeregelaar P, die reeds in § 55 is besproken, worden geregeld.
De hierboven gegeven verklaring dient enkel om het principe der a.v.r.
aan te geven. In deze primitieve vorm wordt zij echter niet meer toegepast.
Zo is aan deze schakeling het bezwaar verbonden, dat ook zwakke signalen
reeds negatieve voorspanning bezorgen en dus ook verzwakt worden ontvangen.
In deze vorm maakt de a.v.r. de ontvanger dus ongevoeliger. Daarom past
men tegenwoordig algemeen vertraagde a.v.r. toe. Hierbij heeft men voor de
a.v.r. een afzonderlijke diode, waarvan de anode een bepaalde negatieve voor
spanning heeft. Daar er bij een diode alleen anodestroom loopt als de anode
positief is, begint de a.v.r. eerst te werken als de toegevoerde wisselspanning
die voorspanning overtreft en blijft dus bij zwakke signalen buiten werking.
Deze schakeling wordt veel toegepast, maar ook hieraan zijn nog enkele
bezwaren verbonden, die men door bijzondere schakelingen, zoals bv. de
driediodenschakeling, heeft weten te ondervangen.
Bij het bespreken van de a.v.r. is hier een super als voorbeeld genomen,
doch het zal duidelijk zijn, dat het superheterodyneprincipe er niets mede te
maken heeft. Een cascade-ontvanger kan men evengoed met een a.v.r. uitrusten.
Wel past men a.v.r. bijna uitsluitend toe bij ontvangers met diodedetectie
en deze detectiemethode treft men weer hoofdzakelijk bij supers aan. Ook heeft
men bij omroepontvangers de meeste behoefte aan a.v.r. en de moderne
omroepontvangers zijn bijna steeds supers.
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VIERDE HOOFDSTUK.

ZENDERS.
§ 61.

ENERGIE-OMZETTING IN DE ANODEKRING.

In § 41 werd reeds een schakeling besproken, waarmede ongedempte
trillingen kunnen worden opgewekt Bij een zender geschiedt dit opwekken
op eenzelfde wijze, maar de bedrijfstoestand is er geheel anders dan bij een
genererende ontvanger. Een zender moet een sterk electromagnetisch stralings
veld opwekken en moet dus een grote hoeveelheid hoogfrequentenergie aan de
antenne toevoeren. Die energie moet door de anodegelijkspanningsbron worden
geleverd. Een zender is dus in de eerste plaats te beschouwen als een
omzetter van gelijkstroomenergie in wisselstroomenergie en deze energieomzetting heeft in de anodekring van de
zendbuis plaats. Weliswaar wordt aan de
A
roosterkring eveneens energie toegevoerd,
doch dit geschiedt enkel met het doel de
anodestroom te sturen. De in de rooster
kring verbruikte energie is te beschouwen
Vg
als de bekrachtiging, die iedere omvormer
B
behoeft, en speelt hier, evenals bij rote
-— Va.—
rende omvormers, een ondergeschikte rol.
Eerst wordt nu de energie-omzetting
Fig. 170.
in de anodekring van een triode nader
beschouwd. Daarbij wordt aangenomen, dat een roosterwisselspanning is
aangelegd, die de anodestroom sinusvormig stuurt. De terugkoppeling blijft
dus voorlopig buiten beschouwing.
De anode-impedantie van de triode in fig. 170 bestaat uit een trillingsketen, waarvan de resonantiefrequentie gelijk is aan de frequentie van de
aangelegde roosterwisselspanning. Zoals bekend is, gedraagt deze keten zich
voor wisselstromen, waarvan de frequentie gelijk is aan de resonantie
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frequentie /res, als een ohmse weerstand van

5 ohm, terwijl de gelijkstroom-

weerstand nagenoeg nul is. De roosterwisselspanning Vg veroorzaakt dus een
anodewisselstroom 7a van dezelfde frequentie, die in fase is met Vg. Deze /a
wekt aan de klemmen A en B van de LC-keten een wisselspanning Vz op,
die, omdat de keten zich als een ohmse weerstand gedraagt, in tegenfase is
met /a. Tussen de punten A en B van de anodeketen loopt dus een wissel
stroom 7a en heerst een wisselspanning Va, die in tegenfase zijn. Derhalve
wordt tussen deze punten per seconde een hoeveelheid energie afgegeven,
gelijk aan:
P=

2/am

• Vam

(55)

Thans moet worden nagegaan, hoe deze energie door de anodegelijkspannings
bron geleverd wordt.
In fig. 171 is het stroom- en spanningsverloop in de anodeketen grafisch
voorgesteld. Links is de belastingskarakteristiek getekend, die hier als een
rechte wordt aangenomen, en in de rechterhelft van de figuur, waar op de
gebruikelijke wijze het stroomverloop in de anodekring is geconstrueerd, is
tevens de anodespanning aangegeven. Ter wille van de overzichtelijkheid is de
schaal voor de spanning zodanig gekozen, dat de anodegelijkspanning Va,
ook wel bedrijfsspanning genoemd, samenvalt met de ruststroom 7a.
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Zolang de roosterwisselspanning nog niet is aangelegd (dus gedurende het
tijdvak t0-t1 in fig. 171), blijven anodespanning en anodestroom constant. Het
door de anodebatterij afgegeven vermogen is dan gelijk aan Vz-Ia. Daar de
gelijkstroomweerstand van de uitwendige anodeketen te verwaarlozen klein is,
heeft de gelijkspanningsval Va uitsluitend in het inwendige van de buis plaats,
zodat de door de anodebatterij afgestane energie geheel vrij komt als warmte
aan de anode. Deze warmte-ontwikkeling is de reeds in § 36 genoemde anodedissipatie.
Op het tijdstip tl wordt de roosterwisselspanning Vg aangelegd, waardoor
anodestroom en anodespanning variëren, zoals in fig. 171 is aangegeven. Uit
de figuur blijkt, dat de gemid
delde waarde van de anodestroom,
'd.
de anode-gelijkstroom dus, de
zelfde waarde heeft behouden en
aangezien de bedrijfsspanning Va
constant wordt gehouden, volgt
hieruit, dat de anodebatterij zowel
voor als na het tijdstip t1 hetzelfde
—— Vg t0 t, 12. t3
vermogen afgeeft. Na het tijdstip
t,
tj wordt echter volgens (55) aan
de uitwendige anodeketen energie
afgegeven, zodat volgens de wet
t
van behoud van arbeidsvermogen
de anodedissipatie met een gelijke
Fig. 171.
hoeveelheid moet zijn afgenomen.
Een berekening toont ook inder
daad aan, dat na het tijdstip t1 de anodedissipatie met een bedrag 1/2 ^am^am
is afgenomen. Dit gedeelte van de aan de triode toegevoerde gelijkstroomenergie is dus in wisselstrocmenergie omgezet.
Het rendement van deze gelijkstroom-wisselstroom-omzetter is blijkbaar
gelijk aan het quotiënt van de aan de LC-keten afgestane wisselstroomenergie
en de gelijkstroomenergie, die de anodebatterij levert.
§ 62. GF EN ZEN VAN ANODESTROOM EN ANODESPANNING BIJ
SINUSVORMIGE ANODESTROOM. MAXIMAAL AFGEGEVEN VERMOGEN.

De grootste waarde, die de anodewisselstroom kan bereiken, wordt bepaald
door de verzadigingsstroom Is van de buis. Indien de anodestroom sinus
vormig wordt uitgestuurd, varieert hij tussen de waarden o en Is (fig. 172).
De amplitude van de anodewisselstroom is dan gelijk aan V2 -^s> en de ge"
middelde waarde van de stroom, de anodegelijkstroom dus, is eveneens gelijk
aan V2/s..
Bij een sinusvormig gestuurde stroom is de maximale waarde, die' de amplitude
van de anodewisselstroom kan bereiken, dus gelijk aan l/2 IsDe amplitude van de anodewisselspanning Vam is gelijk aan /am • Zu (zie § 61).
Als Zu vergroot wordt, zal dus Vam evenredig groter worden, indien althans
/am dezelfde waarde blijft behouden. Dit laatste is alleen mogelijk, indien bij
het vergroten van Zu tevens de roosterwisselspanning wordt verhoogd en
wel om de volgende reden:
In de vorige paragraaf is reeds opgemerkt, dat Va in tegenfase is met /a.
Daar /a in fase is met de roosterwisselspanning Vg, zijn ook Vg en Va in
tegenfase. Wat het sturen van de anodestroom betreft, werkt de anodewissel
spanning de roosterwisselspanning dus tegen. Nu is in § 38 reeds opgemerkt,
dat in een geval, waarbij zowel Vg als Va verandert, het eenvoudigst met de
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stuurspanning gerekend kan worden. De kathodestroom van een triode wordt
uitgestuurd, indien de stuurwisselspanning Vst = Vg — ^ Va een bepaalde
>

waarde heeft. In deze formule is— Va het bedrag, waarmede Vg vergroot moet
worden om de invloed van de anodewisselspanning op de kathodestroom op
te heffen. Men noemt — Va de anodeterugwerking en deze is des te groter,
naarmate bij een bepaalde waarde van de anodewisselstroom Zu groter is.
Wil men dus bij het vergroten van Zu de anodewisselstroom op dezelfde waarde
houden, dan moet Vg vergroot worden.
Maakt men Zu groter dan een bepaalde hierna te noemen waarde, dan kan
de anodestroom niet meer worden gehandhaafd, hoe hoog Vg ook wordt op
gevoerd. Aan de hand
van fig. 172 zal dit
“3*~ TRïVaJr
nader worden uiteen
ie
/ 'ök
i! I 3arn\
gezet.
In deze figuur is de
f I
>c/\
"7
v&z Va. 3ac
Ze-I;sr karakteristiek ge
tekend, dat is de gra
fische voorstelling van
de kathodestroom als
functie van de stuur
spanning. Afgezien van
de stroomverdeling
tussen rooster en ano
Fig. 172.
- V5t de, heeft deze karak
teristiek hetzelfde ver
loop als de statische za-yg-karakteristiek. In een geval als het onderhavige,
waar de bedrijfstoestand bij verschillende waarden van de anode-impedantie
wordt beschouwd, is deze figuur eenvoudiger dan die met een belastingskarakteristiek. Wordt door vergroten van Zu de anodeterugwerking groter, dan moet
men bij een figuur met een belastingskarakteristiek zich voorstellen, dat de
karakteristiek meer gaat hellen. Hierdoor verandert de gehele figuur. Werkt
men echter met een ze-yst-karakteristiek, dan behoeft men zich enkel te herin
neren, dat voor bovengenoemd geval de roosterwisselspanning wat groter
genomen moet worden om de stuurwisselspanning gelijk te doen blijven. Aan
de figuur verandert echter niets.
Men bedenke echter steeds, dat d or de stuurspanning enkel de kathode
stroom bepaald wordt. Wil men conclusies omtrent de anodestroom trekken,
dan moet de stroomverdeling tussen anode en rooster bekend zijn. In een
figuur met een ze-z>st-karakteristiek, zoals fig. 172, mag z'a dus alleen dan gelijk
aan ze gesteld worden, indien de roosterstroom te verwaarlozen is t.o.v. de
anodestroom. Nu is in § 38 besproken, dat, indien de anodespanning groter
is dan de roosterspanning, bijna de gehele kathodestroom naar de anode gaat.
Is echter de roosterspanning groter dan de anodespanning, dan gaat het grootste
gedeelte van de kathodestroom naar het rooster. Wanneer dus de anode
spanning afneemt, zal op het moment, dat deze beneden de roosterspanning
daalt, de anodestroom bijna geheel in roosterstroom overgaan. Hierdoor wordt
de waarde van de anodewisselspanning begrensd, hetgeen uit fig. 172 moge
blijken.
In deze figuur stelt de getrokken lijn de vol uitgestuurde kathodestroom
voor. De schaal van tekening is zodanig gekozen, dat de ordinaat'OA zowel
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Vs Is, als de bedrijfsspanning Va voorstelt. De stippellijn Vai geeft de anode wisselspanning aan voor het geval, dat Zu een betrekkelijk kleine waarde heeft,
zodat ook de amplitude van de anodewisselspanning BC betrekkelijk klein is.
De resulterende anodespanning is gelijk aan de som van de bedrijfsspanning
en de momentele waarde van de anodewisselspanning en wordt in de figuur
dus aangegeven door de afstand van de stippellijn Val tot de X-as.
In dit geval is de resulterende anodespanning op ieder moment veel groter
dan de roosterspanning, die in de figuur door de streeppuntlijn is aangegeven.
De roosterstroom blijft dan klein en de anodestroom mag practisch gelijk aan
de kathodestroom worden gesteld.
Wordt Zu geleidelijk verhoogd, terwijl de kathodestroom blijft uitgestuurd,
dan neemt ook Vam toe en bereikt tenslotte de waarde BD. Dan is echter op
de tijdstippen tlf t2 enz., de resulterende anodespanning gelijk aan de momentele
waarde van de roosterspanning, waardoor op die tijdstippen de anodestroom
af- en de roosterstroom toeneemt. Het blijkt nu, dat men bij verder vergroten
van Zu enkel bereikt, dat de roosterstroom zeer sterk toeneemt, maar dat door
het afnemen van Ia het product Ia • Zu, dus Va2, niet meer toeneemt.
Uit de figuur blijkt, dat BD gelijk is aan het verschil van Va en Vgm. De
grootste waarde, die de amplitude van de anodewisselspanning kan bereiken,
is derhalve gelijk aan het verschil tussen de bedrijfsspanning en de maximale
waarde van de roosterwisselspanning. Nu is in de regel Vgm veel kleiner dan
de bedrijfsspanning Va, zodat gezegd kan worden, dat de grootste waarde,
die Vam kan bereiken, bij benadering gelijk is aan de bedrijfsspanning.
Het aan de uitwendige anodeketen afgegeven wisselstroomvermogen is
gelijk aan de helft van het product van Iam en V-am- Hiervoor is betoogd,
dat de grootste waarde, die deze twee grootheden bereiken kunnen, gelijk is
aan resp. 1/2 Is en Va. De grootste waarde, die het uitwendige vermogen kan
bereiken, is derhalve:

I

(56)
4
Uit fig. 172 blijkt, dat de anodegelijkstroom gelijk is aan 1/2 Is. Het door
de anodebatterij toegevoerde vermogen is derhalve:
P*=±-IsVa.
Vergelijkt men deze uitdrukking met (56) dan blijkt, dat de helft van de
toegevoerde gelijkstroomenergie wordt omgezet in wisselstroomenergie. De
andere helft komt vrij als warmte aan de anode en gaat dus verloren. Het
rendement van deze omvormer is onder de beschreven bedrijfsomstandigheden
dus slechts 50 %.
Anode =aftakking. Hiervoor is besproken, dat de grootste waarde, die de
amplitude van de anodewisselspanning Vam kan bereiken, gelijk is aan de
bedrijfsspanning Va.
Indien men nu voor de uitwendige anode-impedantie een zodanige waarde
heeft gekozen, dat de vol uitgestuurde anodestroom (waarvan de amplitude
dus gelijk is aan l/2 Is) juist deze spanningsval in Zu opwekt, dan heeft men dus:

Va — -~Is Zu>
waaruit volgt:
Is

(57)
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Wanneer men bij een sinusvormig uitgestuurde anodestroom zoveel mogelijk
wisselstroomenergie wil afgeven, dan is het noodzakelijk, dat Zu deze waarde
heeft. Bij een kleinere waarde is Vam kleiner dan Va en bij een grotere waarde
is ^am niet noemenswaard groter, terwijl er in dat geval een sterke roosterstroom loopt. Dit laatste kan beter vermeden worden, omdat de buis hierop
niet is berekend. Het optreden van sterke roosterstroom is in de regel een
aanwijzing, dat Zu te groot is.
De LC-keten in de anodekring moet dus aan twee voorwaarden voldoen:
ie. moet de resonantiefrequentie van de keten gelijk zijn aan de gewenste
wisselstroomfrequentie;
2e. moet de impedantie de in formule (57) genoemde waarde hebben.
De resonantiefrequentie is:
ƒres _

1

Vl c

De impedantie voor deze frequentie is:
L
Zres — CR'
Er is slechts één waarde van L en één van C, waarmede het mogelijk is
tegelijkertijd aan deze twee voorwaarden te voldoen.
Nu zou het in de meeste gevallen onpractisch zijn, indien men zowel voor L
als voor C aan één bepaalde waarde gebon
den was. Bij de later te bespreken directe
zenders b.v. bestaat de capaciteit C uit de
antennecapaciteit en het is duidelijk, dat
deze moeilijk regelbaar is te maken. Er
v3
bestaat echter een eenvoudig middel om
de anode-impedantie te regelen, zonder
dat aan de trillingsketen zelf iets veranderd
B
Vaj
behoeft te worden.
In fig. 173 is de anode niet aan het
Fig. 173.
boveneinde van de spoel L verbonden,
doch aan de aftakking, zodat in de anodekring slechts een gedeelte van de
zelfinductie L, nl. het gedeelte L}, is opgenomen. De resonantiefrequentie
wordt hierdoor practisch niet gewijzigd. Wel echter de impedantie Zut want
er kan aangetoond worden, dat de impedantie, die thans in de anodekring is
opgenomen, ongeveer gelijk is aan:

Sg,

zu Jki\'* CR

(58)

L
De verhouding ■— is steeds kleiner dan 1. Kiest men dus de waarde van
de zelfinductie en de capaciteit van de trillingsketen zodanig, dat de impeL
dantie ^ ^ groter is dan de in formule (57) aangegeven waarde, dan kan door
middel van het contact A (fig. 173), de anode-impedantie op de juiste waarde
gebracht worden. Het contact A wordt anode-aftakking, ook wel anodetap,
genoemd.
Uit:

Zu

JklY
JL
\l)'CR

Zn

L,
L C R’

volgt:
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Volgens (57) moet Zu gelijk zijn aan

2 V

bedenkt men verder, dat

u2,

dan gaat bovenstaande uitdrukking over in:

-Yj =
Is
waaruit volgt:

Li

Li2

R ’

co V 2 V3
Is R

(59)

Hieruit blijkt, dat Lx omgekeerd evenredig is met de frequentie of recht
evenredig met de golflengte.
De later te bespreken zenders zijn steeds ingericht tot het opwekken van
meer dan één frequentie. Hiertoe moet de eigen frequentie van de trillingsketen
in de anodekring op verschillende waarden kunnen worden ingesteld, hetgeen
in de regel geschiedt door van spoel L meer of minder windingen in te schakelen.
Uit (59) volgt nu, dat bij het veranderen van de frequentie ook de anodeaftakking verplaatst moet worden. Bij het verlagen van de frequentie (ver
groten van de golflengte) b.v., moet L1 groter worden. De anode-aftakking
moet dan in fig. 173 naar boven verplaatst worden of, zoals men het wel uit
drukt, bij het vergroten van de golflengte moet hoger worden afgetakt.
§ 63.

VERHOOGD RENDEMENT DOOR HET OPWEKKEN VAN EEN
NIET-SINUSVORMIGE ANODESTROOM.

In het voorgaande is reeds gebleken, dat steeds een gedeelte van de door
de anodespanningsbron geleverde energie als warmte aan de anode vrijkomt.
Deze energie, die blijkbaar verloren gaat, wordt anodedissipatie genoemd.
Als de anode de ontvangen warmte niet in voldoende mate kan afvoeren,
stijgt de temperatuur boven de toelaatbare waarde, waardoor de anode smelt
of de buis op andere wijze beschadigd wordt.
De maximale hoeveelheid energie, die per seconde aan de anode in warmte
kan worden omgezet zonder dat de temperatuur ontoelaatbaar hoog wordt,
noemt men de maximale anodedissipatie. Deze wordt voor ieder type buis
door den fabrikant opgegeven.
Bedenkt men nu, dat in de eerste plaats gezorgd moet worden, dat de maxi
male anodedissipatie niet wordt overschreden, dan is het duidelijk, dat de
in de vorige paragraaf beschreven bedrijfstoestand, waarbij het rendement
slechts 50 % bedraagt, niet zeer gunstig is. Een rendement van 50 % betekent
immers, dat de anodedissipatie 50 % van de door de anodespanningsbron
toegevoerde energie bedraagt. Indien de maximale anodedissipatie van een
buis b.v. 100 W bedraagt, dan is men genoodzaakt de bedrijfsspanning zo
laag te kiezen, dat de anodespanningsbron slechts 200 W toevoert. De anode
dissipatie heeft dan juist de maximale toegelaten waarde bereikt en het aan de
uitwendige anodeketen afgegeven vermogen bedraagt slechts 100 W.
Is men echter in staat een bedrijfstoestand te scheppen, waarbij het rende
ment b.v. 80 % bedraagt, dan kan men de anodegelijkspanning zoveel ver
hogen, dat de anodespanningsbron 500 W toevoert. De anodedissipatie, die
bij een rendement van 80 % slechts 20 % van de toegevoerde energie bedraagt,
is thans eveneens 100 W. Aan de uitwendige anodeketen wordt nu echter
400 W toegevoerd. Het voordeel van het werken met een hoog rendement
blijkt uit deze voorbeelden duidelijk.
Thans zal besproken worden, hoe door het aanleggen van negatieve roostergelijkspanning het rendement verhoogd kan worden.
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In fig 174 is wederom een ie-vsrkarakteristiek getekend. Bij de volgende
beschouwing wordt aangenomen, dat de anode-impedantie niet te groot is
genomen, zodat sterke roosterstromen worden vermeden. De anodestroom
mag dan practiscb gelijk aan de kathodestroom worden gesteld. In fig. 174
is dan ook op de Y-as za afgezet en gelijk gesteld aan ze. De negatieve roostergelijkspanning is zo groot gekozen, dat dt anodestroom juist nul is. De stuurgelijkspanning is dus nul en het werkpunt op de karakteristiek ligt in de
X-as. De roosterwisselspanning wordt zo groot genomen, dat de anode
stroom varieert van de
tot
verzadigingswaarde
nul. Zoals uit de figuur
3s
blijkt, verloopt de stroom
<x
i
gedurende een halve pe
a.i
riode sinusvormig met
!
Iöl
amplitude Is en blijft de
volgende halve periode
nul. Nu is de gemiddelde
waarde van een sinus
--- -t
vormige wisselstroom met
amplitude 7S gedurende
t
een halve periode gelijk
Fig. 174.
2
vst +
aan — Is. Daar in dit ge7T

val gedurende de tweede helft van een periode de stroom nul blijft, is de
gemiddelde waarde van de anodestroom over een geheel aantal perioden de
helft hiervan.
De anodegelijkstroom is in dit geval dus:
= 0,318 IsHet door de anodespanningsbron toegevoerde vermogen is derhalve:
h V3 = 0,3:8 Is vr
P*
De anodewisselstroom is thans, zoals uit de figuur blijkt, niet sinusvormig.
Volgens de stelling van Fourier kan een periodiek variabele stroom in een
aantal sinusvormige componenten, de harmonischen, ontleed worden. In de
figuur zijn alleen de eerste harmonische iai en de tweede harmonische ia2
getekend. Ter wille van de overzichtelijkheid is in fig. 174 en 175 de stippellijn,
die de gemiddelde waarde van de stroom aangeeft, als X-as aangenomen bij
het tekenen van de harmonischen. De in de anodeketen opgenomen trillingsketen heeft echter alleen een hoge impedantie voor wisselstromen, waarvan
de frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie van de keten. Alleen de
eerste harmonische zal dus een grote anodewisselspanning kunnen veroorzaken
en de hogere harmonischen kunnen buiten beschouwing blijven. Dit is de
reden, dat bij een niet-sinusvormige anodewisselstroom, de anodewissel
spanning toch steeds nagenoeg sinusvormig verloopt.
Uit een berekening blijkt, dat de amplitude van de eerste harmonische in
dit geval gelijk is aan 1/2 /s.
Als de uitwendige impedantie de gunstigste waarde heeft, is, zoals reeds
eerder is vermeld, de amplitude van de anodewisselspanning ongeveer gelijk
aan de bedrijfsspanning. Het uitwendig afgegeven wisselstroomvermogen
wordt dan:
Pu =-4m Vam — -f/s v3.
2
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Bij deze bedrijfstoestand is het rendement derhalve:
N = ^ = —5 /s £ = 0,78 of 78 %.
0,318/5 Va
Pa
Bij een grotere negatieve roostergelijkspanning worden de stroomloze tijd
vakken groter dan een halve periode. Het rendement blijkt dan nog hoger te zijn.
In fig. 175 is de negatieve roostergelijkspanning zodanig gekozen, dat ge
durende tweederde van de tijd de stroom nul is. Zu heeft wederom de gunstigste
waarde, zodat de amplitude van de anodewisselspanning gelijk is aan de
bedrijfsspanning. In fig. 175 is het verloop van de anodestroom ia aangegeven,
benevens de eerste harmonische iai.
idk.
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Uit een berekening blijkt, dat voor dit geval de anodegelijkstroom:
7a = 0,218 Is
en de amplitude van de eerste harmonische
■^aim = 0,393 IsHet rendement is derhalve:

» = •^a
p~ = ^°TrV'= °’9 of 9° %•
0,218 Is Va
Bij een grotere neg;atieve roostergelijkspanning geeft de berekening een nog
hoger rendement. Hierboven is echter een ideaal geval beschouwd, waarbij
geen rekening is gehouden met verschillende bijkomstige omstandigheden, die
zich in werkelijkheid voordoen. Deze bijkomstige omstandigheden, waarop
hier niet wordt ingegaan, zijn oorzaak, dat in de practijk het rendement slechts
tot 70 ^ 80 % wordt opgevoerd.
§ 64.

GENERATORSCHAKELINGEN.

Bij het beschouwen van de energie-omzetting in de anodekring is aan
genomen, dat een afzonderlijke generator de roosterwisselspanning, die nodig
is om de anodestroom te sturen, levert. In het begin van § 61 is echter op
gemerkt, dat men die roosterwisselspanning door middel van een terugkoppe
ling uit de anodekring kan betrekken. Men heeft dan een generatorschakeling,
waarvan in § 41, bij het bespreken van de terugkoppeling van een ontvanger,
reeds een voorbeeld is gegeven. Thans zal worden nagegaan aan welke voor
waarden een schakeling moet voldoen om genereren mogelijk te maken.
Wanneer een terugkoppeling de hierboven veronderstelde roosterwisselspanningsgenerator moet vervangen, dan is het duidelijk, dat de schakeling

157
zodanig moet zijn, dat de anodewisselstroom een roosterwisselspanning ver
oorzaakt, die, zowel naar fase als grootte, precies gelijk is aan die, welke door
genoemde generator wordt geleverd. Wordt dit in het oog gehouden, dan
volgt uit het hiervoor besprokene, dat een generatorschakeling aan de volgende
voorwaarden moet voldoen:
ie. de anode-impedantie moet zich als een ohmse weerstand kunnen ge
dragen en dit is alleenmogelijk, indien zij bestaat uit een trillingsketen;
2e. de roosterwisselspanning moet in tegenfase zijn met de plaatwisselspanning;
3e. de roosterwisselspanning moet voldoende
e
ö,
^
groot zijn.
“Er zijn verschillende
schakelingen, die deze
d
mogelijkheid bieden en de voornaamste hier
van zullen genoemd worden.
b
Transformatorkoppeling. In fig. 176 is
Fig. 176.
transformatorkoppeling toegepast. De anodeen roosterspanningsbronnen zijn eenvoudiga,
heidshalve uit deze figuren weggelaten. Zoals
q bekend is, zijn bij een transformator de prif
— maire en secundaire klemspanning ongeveer in
L
tegenfase. Wel moet er op gelet worden, dat
de punten a en b of e en d op de juiste wijze
g
met de buiselectroden worden verbonden, an
ders zouden de spanningen ook in fase kun
Fig. 177.
nen zijn, waardoor genereren onmogelijk wordt.
De grootte van de roosterwisselspanning kan
geregeld worden door de koppeling tussenrooster en anodespoel te wijzigen.
O
O

Hartley=schakeling. De in fig. 177 gege
ven schakeling wordt Hartley- of driepuntschakeling genoemd. Alle drie buiselectroden
Jf
zijn hierbij op de spoel L van de LC-keten
aangesloten. De verbindingen van rooster en
Fig. 178.
kathode zijn echter gekruist. Als een wissel
stroom in de LC-keten loopt, zijn de wisselspanningen, die de punten f en a
t.o.v. het punt g hebben, met elkaar in fase. De wisselspanningen, die de
punten g en a t.o.v. het punt f hebben, zijn dus met elkaar in tegenfase,
m.a.w. bij deze schakeling zijn Vg en Va in tegenfase.
De wisselspanning tussen de punten f en g, de roosterwisselspanning dus,
is ongeveer evenredig met het aantal windingen tussen deze twee punten.
De roosterwisselspanning kan dus geregeld worden door het contact f te
verplaatsen.
Fig. 178 is eveneens de Hartley-schakeling. Doordat de spoel hier in twee
gedeelten is gesplitst, kan de figuur op deze wijze getekend worden. Bij nauw
keurige vergelijking van fig. 177 en 178 ziet men echter spoedig in, dat de
schema's identiek zijn.
Colpittssschakeling. In fig. 179 is de capaciteit van de trillingsketen in
twee delen gesplitst, doordat twee condensatoren in serie geschakeld zijn.
Evenals bij de Hartley-schakeling zijn de verbindingen van rooster en kathode
gekruist en het is gemakkelijk in te zien, dat, indien een wisselstroom in de
LC-keten loopt, Vg en Va in tegenfase zijn.
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Het is bekend, dat de klemspanningen van twee condensatoren, die door
eenzelfde wisselstroom worden doorlopen, omgekeerd evenredig zijn met de
capaciteiten. Bij deze schakeling kan Vg dus geregeld worden door de capaciteitsverhouding van de condensatoren te veranderen. Het is duidelijk, dat deze
verandering niet zo gemakkelijk is uit te voeren als bij een aftakbare spoel.
Fig. 180 is eveneens het Colpitts-schema. Het
is alleen wat anders getekend. Bij het vergelijken
0^
van de twee figuren zal men de overeenkomst
spoedig inzien.

f

Huth=Kühn=schakeling. Het is een bekend
verschijnsel, dat, indien in de anodekring en de
g
roosterkring van een triode LC-ketens worden
opgenomen, die ongeveer dezelfde eigen frequentie
Fig. 179.
hebben (fig. 181), heftig genereren kan optreden,
ook al zijn die ketens geheel buiten elkanders in
vloed opgesteld. De terugkoppeling wordt in dat
geval gevormd door de capaciteit tussen het roos
ter en de anode van de buis. In fig. 181 is die
capaciteit gestippeld aangegeven.
§
’T
Het is bekend, dat een parallelschakeling van
L en C zich voor de resonantiefrequentie als een
ïf
obmse weerstand, voor lagere frequenties als een
Fig. 180.
zelfinductie en voor hogere frequenties als een
capaciteit gedraagt. Voor frequenties, die
lager zijn dan de resonantiefrequentie van
Cg-a.
de beide ketens, kan fig. 181 dus ver
vangen worden door fig. 182. Dit schema
|
komt echter geheel overeen met fig. 178,
waarvan de mogelijkheid van genereren is
besproken. Het is derhalve aannemelijk, C7
dat een Huth-Kühn-schakeling genereren
tZ
kan in een frequentie, die lager is dan de
Fig. 181.
resonantiefrequentie van de afgestemde
kringen.
In de regel is de frequentie van de opgewekte
trilling slechts weinig kleiner dan de resonantie
frequentie van de LC-keten, die in de rooster
kring is opgenomen.
Er zijn hier slechts enige veel voorkomende
generatorschakelingen genoemd. Er bestaan nog
talrijke andere, maar de meeste daarvan zijn in
Fig. 182.
principe tot één van de hier genoemde terug
te voeren.
In de fig. 176 t/m 181 is ter wille van de duidelijkheid geen anode-aftakking
getekend. Bij al deze generatorschakelingen kan deze echter worden toegepast.
Er wordt op gewezen, dat van de hier gegeven generatorschakelingen enkel
aannemelijk is gemaakt, dat genereren mogelijk is. Of bij zo'n schakeling gene
reren ook werkelijk zal optreden en in welke frequentie dat zal geschieden,
kan enkel een berekening leren, die hier achterwege moet blijven. Daarom
moet volstaan worden met het maken van enkele opmerkingen.
Zoals reeds is opgemerkt, wordt genereren veroorzaakt, doordat de anode
kring een wisselspanning in de roosterkring opwekt. Het is duidelijk, dat een
schakeling gemakkelijk zal genereren, indien een kleine roosterwisselspanning
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hiertoe reeds voldoende is. Voor het geval, dat de anode-impedantie zich als
een ohmse weerstand gedraagt, is in § 44 afgeleid:
V3 = gV

g*i+i?u

en hieruit volgt:
Vg
Va
en daar g -

1 Ri + Ru
g' Ru

Ri

gRu + Y

R[ S, volgt hieruit:

-

Ya = JE_1___L_
v»
g SRa

(60)

Hieruit volgt, dat de vereiste roosterwisselspanning een des te kleiner per
centage van de in de anodekring bestaande wisselspanning is, naarmate g, S
en Ru groter zijn. Buizen met een grote spanningsversterkingsfactor en een
grote steilheid zijn dus goede generatorbuizen.
Verder volgt uit (60), dat genereren des te gemakkelijker optreedt, naarmate
Ru groter is. Nu heeft de in de anodekring opgenomen trillingsketen de grootste
impedantie voor trillingen, waarvan de frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie van de keten. Het is daarom aannemelijk, dat die frequentie het
gemakkelijkst wordt opgewekt. De opgewekte frequentie wordt dan ook in
hoofdzaak bepaald door de resonantiefrequentie van de keten.
I

§ 65.

DIRECTE ZENDER.

De hoogfrequentenergie, die aan de anode-impedantie van de zendbuis
wordt toegevoerd, moet voor een zo groot mogelijk gedeelte aan de zendantenne worden overgedragen. Men kan de
zendantenne hiertoe op verschillende wijzen
met de anodekring koppelen. Het eenvoudigste
is wel om van de antenne en een zelfinductie
een open keten te vormen en die als anodeimpedantie dienst te laten doen (fig. 183). Een
Ca. op deze wijze geschakelde zender wordt direct
gekoppelde zender of directe zender genoemd.
Het verschil met fig. 176 bestaat in hoofdzaak
hierin, dat de capaciteit C (in fig. 176) ver
vangen is door de capaciteit van de antenne
t.o.v. de aarde. Het contact t is in fig. 176
niet aangegeven, doch dit is de reeds eerder
genoemde anode-aftakking.
De antennecapaciteit is in fig. 183 als een denkbeeldige condensator ge
stippeld aangegeven. Uit deze figuur blijkt, dat de antennestroom zeer veel
sterker dan de anodewisselstroom kan zijn. De antenneketen treedt immers
in de plaats van de gesloten LC-keten in fig. 176 en het is bekend, dat bij
parallelresonantie de rondgaande stroom vele malen sterker is dan de stroom
in het onvertakte gedeelte.
Fig. 184 stelt het schema van fig. 183 voor, doch uitgebreid met enige
noodzakelijke details. De voedingsbronnen zijn echter nog weggelaten. De
anodegelijkspanning wordt bij de punten A en B aangesloten. Blijkbaar is
hier dus parallelvoeding toegepast (zie § 42). De hoogfrequentsmoorspoel sm
blokkeert de weg voor hoogfrequente trillingen. Deze smoorspoel moet van
goede kwaliteit zijn. Zoals straks zal blijken, wordt tussen de punten A en B
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een grote afvlakcondensator geschakeld, die een kortsluiting voor hoogfrequente
trillingen betekent. Zonder een goede smoorspoel sm zou genereren derhalve
niet mogelijk zijn. De condensator Cb blokkeert de anodegelijkspanning en
voorkomt dus, dat de anodespanningsbron door de antenne-zelfinductie La
wordt kortgesloten.
Bij zenders wordt bijna steeds parallelvoeding toegepast en wel omdat men
de hoge anodegelijkspanning tot een zo klein mogelijk gedeelte van de zender
wil beperken. Hoge gelijkspanningen zijn voor het menselijk
lichaam nl. veel gevaarlijker dan even grote hoogfrequente
wisselspanningen.
Een scheepszender is steeds ingericht om op meer dan een
frequentie (golflengte) te kunnen werken. Er is reeds ver
meld, dat de opgewekte frequentie in hoofdzaak bepaald
V
wordt door de resonantiefrequentie van de afgestemde
sm
Cb
t
A
keten in de anodekring. Daar
a
het regelbaar maken van de + •—
antennecapaciteit practisch on
5
uitvoerbaar is, wordt uitslui
La
tend met de zelfinductie af
Lr
gestemd. Hiertoe dient contact
a, terwijl met de variometer V
continu geregeld kan worden.
In § 62 is reeds besproken, dat
b
bij overgaan op een andere fre
quentie ook de anode-aftakking
5
verplaatst moet worden. Daar
om is deze als een verplaats
Fig. 184.
baar contact t uitgevoerd.
De terugkoppeling moet regelbaar zijn om de roosterwisselspanning op de
juiste waarde te brengen. De roosterspoel Lr is hiertoe draaibaar opgesteld
t.o.v. de antennespoel La, waardoor de coëfficiënt van wederzijdse inductie
tussen beide spoelen gewijzigd kan worden.
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Negatieve roosterspanning. De negatieve roosterspanning, welke ver
eist wordt om het rendement op een behoorlijke waarde te brengen (zie § 63),
wordt hier verkregen door de combinatie van een roostercondensator Cg met
lekweerstand Rl. Op dezelfde wijze als bij roosterstroomdetectie (zie § 56),
is beschreven, treedt in de roosterkring gelijkrichting op, waardoor het rooster
een negatieve gelijkspanning krijgt. De grootte van de negatieve roosterspanning
wordt door de capaciteit van Cg en de weerstand van Rl bepaald. Door een
juiste keuze van deze grootheden kan men de negatieve roosterspanning dus
op de gewenste waarde brengen.
De seinsleutel S verbindt de lekweerstand met de aarde. Wanneer de seinsleutel wordt opgelicht, is het rooster door de roostercondensator van de aarde
geïsoleerd en wordt hierdoor zo sterk negatief, dat de buis dichtslaat. Het
genereren houdt dan zeer plotseling op en daar de anodestroom nul is, is de
anodedissipatie dan eveneens nul. Bij sommige zenders is de seinsleutel ook
wel bij het punt S' geplaatst. Ook zonder roostercondensator laadt een geisoleerd rooster zich nl. in de regel zo sterk op, dat de buis dichtslaat.
Het verkrijgen van negatieve roosterspanning door middel van rooster
condensator en lekweerstand is een methode, waarmede een grote moeilijkheid
wordt opgelost. Indien de negatieve roosterspanning door een batterij werd
verkregen, zou de zender bij het sluiten van de seinsleutel niet beginnen te
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genereren, ook al is de terugkoppeling vast genoeg. Zoals in § 63 is uiteen
gezet, brengt de negatieve roosterspanning het werkpunt links van de karakte
ristiek, waar zowel de anodestroom als de steilheid nul is. Eerst wanneer het
genereren op een of andere wijze is ingeleid en de roosterwisselspanning zo
groot is geworden, dat de gemiddelde waarde van de steilheid van het gebruikte
stuk van de karakteristiek voldoende groot is geworden, zal de zender blijven
genereren. De toestand is te vergelijken met hetgeen in § 41 is gezegd over
dodegang in de terugkoppeling. Wordt echter in het schema van fig. 184 de
seinsleutel gesloten, dan ontlaadt de roostercondensator zich over de lekweerstand, waardoor het rooster tenslotte de aardpotentiaal zou bereiken.
Voor het deze spanning heeft bereikt, is het werkpunt reeds in een punt van
de karakteristiek gekomen, waar genereren vanzelf inzet. Door de rooster
wisselspanning, die dan ontstaat, wordt de negatieve roosterspanning weer op
de goede waarde gebracht.
De combinatie roostercondensator-lekweerstand brengt nog een tweede
belangrijk voordeel mede. De amplitude van de anodewisselstroom wordt begrensd
door de verzadigingsstroom van de buis. De verzadigingsstroom is afhankelijk
van de gloeidraadtemperatuur en daardoor niet gemakkelijk constant te houden.
Zo kan het gebeuren, dat, al is de zender goed afgeregeld, toch na enige tijd
/am en daarmede Iam-Ru
Kam toeneemt. Zoals in § 62 is besproken, treden
hierdoor sterke roosterstromen op en gaat de zender minder goed werken.
De toename van de roosterstroom veroorzaakt echter in de lekweerstand een
toename van spanningsval, dus een grotere negatieve roosterspanning, waar
door het werkpunt zover naar links verschoven wordt, dat de zender weer
met een normaal rendement werkt. Een goed gekozen combinatie van rooster
condensator en lekweerstand houdt de roosterspanning dus automatisch op
een gunstige waarde ingesteld.
De condensator Cr, die bij sommige zenders parallel aan de roosterspoel
is geschakeld, veroorzaakt een spanningsverhoging aan de klemmen van Lr
en vergroot dus de waarde van de terugkoppeling. De door Cr en Lr gevormde
keten trilt nl. gedwongen onder invloed van de e.m.k., die de antennestroom
in de roosterkring induceert (de opgewekte frequentie wordt bij deze schakeling
nl. in hoofdzaak door de antenneketen bepaald). Vroeger is besproken, dat bij
gedwongen trillingen een spanningsverhoging optreedt, die des te groter is,
naarmate de eigen frequentie van de keten minder van de generatorfrequentie
verschilt.
Indien Cr variabel was, zou men de terugkoppeling kunnen regelen door de
eigen frequentie van de door Cr en Lr gevormde keten meer of minder dicht
bij de opgewekte frequentie te brengen. Cr mag echter nimmer zo groot ge
nomen worden, dat resonantie optreedt, omdat in dat geval Vg en Va van de
zendbuis niet meer in tegenfase zouden zijn. Wordt Cr zo groot genomen,
dat het resonantiepunt wordt overschreden, dan zou de fase van Vg omkeren,
waardoor genereren onmogelijk wordt.

Het voedingssysteem. De anodegelijkspanning kan op verschillende
wijzen worden verkregen, b.v. door middel van een accu-batterij of een gelijkstroomdynamo, die voor een hoge spanning is geconstrueerd. Deze methoden
worden wel bij kleine zenders toegepast. Bij krachtige zenders, die met een hoge
anodespanning werken, is het eenvoudiger van een gelijkrichtapparaat gebruik
te maken, zoals dit reeds in § 58 is beschreven. Omdat wisselspanning tot
iedere gewenste waarde kan worden opgetransformeerd, kan men met zo'n
apparaat op een eenvoudige wijze de vereiste hoge bedrijfsspanning verkrijgen.
In fig. 185 is deze voedingsmethode toegepast. Het gedeelte rechts van de
punten A en B stelt het schema van de zender voor, zoals dat reeds in fig. 184
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is gegeven en links hiervan is het gelijkrichtapparaat getekend. Geheel links
wordt de wisselspanning aangesloten, die aan boord geleverd wordt door een
motorgenerator. De motor is in de regel een gelijkstroommotor, die op het
scheepsnet is aangesloten, en de generator een 500-perioden-machine van het
inductortype.
De wisselspanning wordt door de hoogspanningstransformator 1 tot de
gewenste hoogte opgetransformeerd en door middel van de gelijkrichtbuizen 2
wordt dubbelzijdige gelijkrichting verkregen. De condensator 3 zorgt voor
afvlakking. Met een enkele condensator is de afvlakking niet zo goed als met
het in fig. 156 getekende afvlakfilter, maar voor een telegrafiezender kan een
rimpel in de plaatspanning niet zoveel kwaad. Hier
. . .
wordt in de volgende paragraaf op teruggekomen.
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Fig. 185.
De mA-meter 12 geeft de kathodestroom van
de buis aan. Wanneer de roosterstroom klein is,
wordt op deze meter dus practisch de anodegelijkstroom afgelezen.
3e
De gloeistroom voor de gelijkricht- en zend3f
buizen wordt door de transformatoren 4 en 5
f0f-£3e
3f+i3e
geleverd, waarvan de primaire wikkelingen op de
wisselstroomgenerator zijn aangesloten. De gloeispanningen kunnen met de weerstanden 6 en 7
Fig. 186.
op de juiste waarde worden gebracht en op de
voltmeters 8 en 9 worden afgelezen. In plaats van
deze weerstanden kunnen ook variabele smoorspoelen gebruikt worden, die
boven weerstanden het voordeel hebben minder energie te verbruiken
Bij zendbuizen wordt in de regel wisselstroom als gloeistroom gebruikt.
Wanneer nl. de anodestroom van een buis niet klein is t.o.v. de gloeistroom,
is wisselstroom beter voor de gloeidraad, en wel om de volgende reden: In
fig. 186 geven de verticale pijltjes de richting van de anodestroom aan (de
electronen bewegen zich in tegengestelde richting). De twee pijltjes boven de
gloeidraad geven aan hoe de anodestroom zich over de gloeidraad verdeelt
en de pijltjes in de gloeistroomkring geven de richting van de gloeistroom aan.
Uit deze figuur blijkt, dat de gloeistroom in het negatieve eind van de gloei
draad met ongeveer de helft van de anodestroom wordt vermeerderd, maar in
het positieve einde met eenzelfde bedrag wordt verminderd. Hierdoor krijgt
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het negatieve einde een veel hogere temperatuur dan het positieve, waardoor
het negatieve eind sneller zal slijten. De ongelijke verdeling van de emissie
(de emissie is sterk afhankelijk van de temperatuur van de gloeidraad!) kan
in bepaalde omstandigheden ook het plotseling doorbranden van een nog weinig
gebruikte gloeidraad ten gevolge hebben. Wordt wisselstroom als gloeistroom
gebruikt, dan is deze onsymmetrie blijkbaar opgeheven en wordt boven
genoemd euvel voorkomen.
Bij het neerdrukken van de seinsleutel worden de contacten Sx, S2 en S3
gesloten. Somtijds is de seinsleutel hiertoe met drie contacten uitgerust; ook wel
wordt met de seinsleutel een relais bediend, dat de contacten sluit. Er is reeds
vermeld, dat door het verbreken van Si de buis dichtslaat, waardoor de anodestroom plotseling nul wordt. Werd nu niet tevens S2 verbroken, dan zou de
spanning van de afvlakcondensator oplopen (zie § 58) en bij het wederom
sluiten van Sx zou de maximale anodedissipatie tijdelijk worden overschreden.
Het contact S2 maakt echter Sx niet overbodig. Indien Si permanent gesloten
bleef, zou bij openen van S2 de buis niet dichtslaan en het genereren zou
doorgaan (zij het dan ook met afnemende amplitude) tot de afvlakcondensator
ontladen was. Bij het sluiten van S2 zou de afvlakcondensator eerst weer op
geladen moeten worden, waardoor het genereren met een geleidelijk toenemende
amplitude zou inzetten. Bij het morseseinen zou men hierdoor het langzaam
aanzwellen en uitsterven van de signalen verkrijgen (naklinken), dat zeer
hinderlijk is bij de ontvangst en dat het opnemen van snel morseschrift on
mogelijk maakt.
Het is van groot belang, dat de gloeispanning nauwkeurig op de door den
buizenfabrikant aangegeven waarde wordt gehouden. In § 36 is reeds vermeld,
dat kleine wijzigingen in gloeidraadtemperatuur zeer grote veranderingen van
de kathodestroom ten gevolge hebben (fig. 78). Kleine veranderingen van de
gloeispanning kunnen hierdoor de bedrijfstoestand van de generator belangrijk
wijzigen en in vele gevallen kan het tot gevolg hebben, dat de maximale anode
dissipatie wordt overschreden. Nu zal, wanneer de seinsleutel wordt neer
gedrukt en de hoogspanningstransformator belast wordt, de klemspanning van
de wisselstroomgenerator dalen, doordat spanningsval in de leidingen en in
het anker optreedt. Om nu te voorkomen, dat hierdoor ook de gloeispanning
van de gelijkricht- en zendbuis daalt, is in de toevoerleiding van de gloeistroomtransformatoren de compensatiesmoorspoel S3 opgenomen, die bij het neer
drukken van de seinsleutel wordt kortgesloten. Als de spoel S3 goed wordt
afgeregeld, blijft, bij het neerdrukken van de seinsleutel, de klemspanning
van de gloeistroomtransformator constant. De gloeispanningen worden gecon
troleerd met de voltmeters 8 en 9.
Energieregeling. In § 62 is uiteengezet, dat de amplitude van de anodewisselspanning hoogstens gelijk is aan de bedrijfsspanning. Daarom kan het
door een zender afgegeven vermogen geregeld worden, door het wijzigen van
de anodegelijkspanning. Hiertoe dient de regelbare smoorspoel 11, waarmede
de primaire klemspanning van de hoogspanningstransformator geregeld kan
worden. Bij zenders, die een afzonderlijke gloeistroomgenerator hebben, kan
men ook de e.m.k. van de generator, die de hoogspanningstransformator voedt,
regelbaar maken.
Afregelen van de zender. Bij het afregelen en afstemmen van de zender
worden proefondervindelijk de juiste standen van de diverse contacten en regelknoppen bepaald voor de verschillende frequenties, die de zender moet kunnen
opwekken. De gevonden standen worden voor iedere frequentie duidelijk aan
gegeven, zodat zij in het bedrijf onmiddellijk gevonden kunnen worden.
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Bij het afregelen moet men er steeds zorgvuldig voor waken, dat de maxi
male anodedissipatie niet wordt overschreden. Daarom begint men steeds
met een zeer kleine waarde van de bedrijfsspanning.
De gloeispanningen worden met de weerstanden 6 en 7 op de door den
fabrikant opgegeven waarde gebracht. De anode-aftakking 15 wordt later
geregeld en voorlopig zo geplaatst, dat in ieder geval te laag is afgetakt. Bij
eerste beproeving worden sterke roosterstromen dan vermeden.
De terugkoppeling wordt geleidelijk vaster gemaakt, totdat bij het neer
drukken van de sleutel genereren optreedt, hetgeen geconstateerd kan worden
met de antenne-ampèremeter 13, die dan uitslaat.
Met een frequentiemeter (golfmeter) (zie zesde hoofdstuk) wordt nu de
opgewekte frequentie gemeten en het contact 14 en de variometer 16 worden
zodanig geregeld, dat de gewenste frequentie wordt opgewekt.
Nu wordt de anode-aftakking ingesteld. Zoals in § 62 is besproken, wordt
door hoger aftakken de anode-impedantie groter en hierdoor wordt ook de
anodeterugwerking groter. Bij hoger aftakken wordt dus een vastere terug
koppeling vereist om de anodestroom uit te sturen. Men moet echter steeds
zorgen, dat de anodewisselstroom zo groot mogelijk is bij een zo los mogelijke
terugkoppeling. Het doel van de roosterwisselspanning is immers de anode
wisselstroom zo groot mogelijk te maken. Een grotere waarde van Vg brengt
geen enkel voordeel, doch wel verscheidene nadelen mede.
In § 62 is verklaard, dat de anodewisselspanning hoogstens gelijk aan de
bedrijfsspanning kan worden. Bij vol uitgestuurde anodewisselstroom moet Zu
hiertoe een bepaalde waarde hebben. Wordt die waarde overschreden, dan
neemt de roosterstroom snel toe ten koste van de anodestroom. Hierin heeft
men een aanwijzing voor de juiste plaats van de anode-aftakking. Men takt
nl. geleidelijk hoger af, totdat, ondanks het bijregelen van de terugkoppeling, de
anodestroom (ampèremeter 13) sterk afneemt. Indien een ampèremeter in de
roosterkring was geschakeld, zou men de roosterstroom dan sterk zien toenemen.
Nu wordt de bedrijfsspanning verhoogd en hierdoor is men in staat de
anode-aftakking weer iets hoger te plaatsen. Men voert op deze wijze de bedrijfs
spanning geleidelijk op, steeds zorgvuldig oplettend, dat de maximale anode
dissipatie niet wordt overschreden. Dit laatste kan men aan de anode zien,
die bij sterke verhitting gaat gloeien. Men moet zeer voorzichtig te werk gaan,
want de anode mag hoogstens dofrood worden. Bij een hogere temperatuur
wordt de buis spoedig vernield. Men raadplege hieromtrent steeds de voor
schriften van den buizenfabrikant. Vermelden deze, dat de anode in het geheel
niet mag gloeien, dan moet men op de aanwijzing van meetinstrumenten afgaan.
De compensatiesmoorspoel S3 wordt zodanig ingesteld, dat bij het neer
drukken van de sleutel de aanwijzingen van de voltmeters 8 en 9 niet ver
anderen.
Men moet steeds bedenken, dat de af te regelen waarden, nl. de frequentie,
terugkoppeling en anode-aftakking, onderling afhankelijk zijn. Daarom moet
men steeds bij het veranderen van één dezer drie, de andere naregelen, totdat
tenslotte het gewenste resultaat is bereikt.
Voor iedere later te gebruiken frequentie wordt de zender aldus afgeregeld
en de standen van antennecontact, variometer, anodestop en terugkoppeling
zodanig aangegeven, dat de zender snel op iedere gewenste frequentie kan
worden ingesteld.
Toch zal in de practijk de frequentie steeds met een frequentiemeter (golf
meter) gecontroleerd moeten worden en wel, omdat de capaciteit van de
afgestemde kring, de antennecapaciteit dus, niet constant gehouden kan worden.
De negatieve roosterspanning behoeft niet geregeld te worden. Bij de con
structie van de zender is er voor gezorgd, dat de roostercondensator en de
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lekweerstand de juiste waarde hebben. Hierdoor is de juiste instelling van de
negatieve roosterspanning verzekerd.
De zender wordt in de regel enkel afgeregeld voor maximale anodegelijk
spanning, dus voor maximaal vermogen. Voor lagere anodespanningen, dus
voor het geval er met minder energie gewerkt wordt, kan het geen kwaad,
indien het rendement eens iets ongunstiger is, want bij een lagere anodegelijkspanning bestaat er minder gevaar, dat de maximale anodedissipatie
wordt overschreden.
§ 66.

ONGEDEMPT EN GEDEMPT-ONGEDEMPT ZENDEN.

Als bij de beschreven directe zender op de seinsleutel wordt gedrukt,
genereert hij met een constante amplitude en straalt de antenne een onge
dempte golf uit. Op een eenvoudige wijze kan dit signaal in een toonfrequentie
worden gemoduleerd. De amplitude van de door de zender opgewekte trilling
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Fig. 187a en b.
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Fig. 188a en b.
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is, zoals uit het voorgaande is gebleken, afhankelijk van de grootte van de
anodegelijkspanning en in het voedingssysteem van fig. 185 heeft men een
eenvoudig middel om deze laagfrequent te laten variëren. Indien de afvlakcondensator 3 wordt uitgeschakeld, verloopt de anodegelijkspanning zoals in
fig. 187a is aangegeven (dit volgt uit hetgeen in § 58 is besproken). Als gevolg
hiervan heeft de opgewekte hoogfrequente trilling het in fig. 187b getekende
verloop. Een dergelijke hoogfrequente trilling noemt men gedempt-ongedempt
of type A2.
In fig. 187a en b is het tijdvak van t0 tot T een periode van de wisselstroomgenerator, die de anodespanning opwekt. In dit geval, dus bij dubbelzijdige
gelijkrichting zonder afvlakking, bereikt de amplitude van de hoogfrequente
trilling in deze tijd tweemaal een maximum. Na detectie zal de frequentie
van de laagfrequente wisselstroom, dus de toonhoogte van het signaal, dan
gelijk zijn aan het tweevoud van de frequentie van de wisselstroomgenerator.
Indien een zender uitsluitend wordt ingericht om gedempt-ongedempt te
zenden, kan het gelijkrichtsysteem gemist worden. Men sluit de opgetrans
formeerde wisselspanning van de generator direct op de punten A en B van
fig. 185 aan. De bedrijfsspanning en hoogfrequente wisselspanning verlopen dan
zoals in fig. 188a en b is aangegeven. Gedurende de halve periode van de
wisselstroomgenerator, dat de anodespanning positief is, genereert de zender.
De volgende halve periode is de anodespanning negatief en is genereren ‘ón
mogelijk. Een aldus opgewekt signaal wordt in de ontvanger dus waargenomen
in een toonhoogte gelijk aan de machinefrequentie van de zender. Bij gebruik
van een 500-periodenmachine is de waargenomen toonhoogte dus slechts 500.
Bij de hiervoor beschreven zender bestaat het afvlaksysteem slechts uit een
enkele condensator en hiermede is geen hoge graad van afvlakking te bereiken.
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De anodegelijkspanning vertoont daardoor bij ongedempt zenden steeds een
belangrijke rimpel, waardoor de amplitude van de opgewekte trillingen wordt
beïnvloed. Het ongedempte signaal heeft dus enigermate een gedemptongedempt karakter, d.w.z. de amplitude van de opgewekte trillingen vertoont
de hiervoren beschreven laagfrequente fluctuatie, zij het dan ook in veel
mindere mate. Wanneer de signalen krachtig genoeg zijn, kan men ze dan ook
zwak als gedempt-ongedempte signalen ontvangen (dus enkel door detectie
zonder bijgemengde trilling).
Bij de ontvangst van het signaal (door middel van zwevingsontvangst),
heeft men van deze zwakke bijtoon geen hinder. Andere ontvangers, die op
naburige frequenties zijn afgestemd, kunnen er echter wel hinder van onder
vinden, want, zoals hierna zal blijken, storen gedempt-ongedempte signalen
veel meer dan ongedempte. Daarom moet bij ongedempte zenders een te
diepe rimpel worden vermeden.
Voor= en nadelen van beide golftypen. Of ongedempt zenden de voor
keur verdient boven gedempt-ongedempt, kan niet met een ja of neen worden
beantwoord, want dit hangt geheel af van het doel, waarmede de signalen
worden uitgezonden.
Om het voor en tegen van de beide golftypen te kunnen beoordelen, moet
eerst de aard hiervan wat nader beschouwd worden.
Als een ongedempte trilling in de antenne een zuiver sinusvormig verloop
heeft, wekt de zender slechts één frequentie op; in alle andere gevallen echter
meer dan een.
Een ongedempte trilling, die niet sinusvormig verloopt, bestaat, zoals vroeger
reeds is vermeld, uit de grondfrequentie of eerste harmonische en hogere
harmonischen. De frequenties van deze trillingen liggen ver uit elkaar, omdat
de harmonischen veelvouden van de grondfrequentie zijn. De harmonischen
zijn daarom voor een ontvanger, die op de grondfrequentie is afgestemd, van
geen nut; wel kunnen ze andere ontvangers, die afgestemd zijn op een frequentie,
die dicht bij een dezer harmonischen ligt, storen.
Een gedempt-ongedempte trilling is een gemoduleerd signaal en volgens
§ 34 bestaat dat uit de ongewijzigde draaggolf plus de zijbandtrillingen, die op
een frequentie-afstand gelijk aan de modulatiefrequentie boven en beneden de
draaggolffrequentie liggen. Bij een A2-signaal volgens fig. 187b, dat niet
sinusvormig gemoduleerd is in een frequentie 1000 p/sec, liggen de zijband
trillingen dus op frequentie-afstanden van 1000 p/sec en veelvouden daarvan
boven en beneden de draaggolffrequentie. Ten opzichte van de hoge draaggolf
frequentie, die steeds van de orde van honderdduizend of millioen is, vormen
deze trillingen dus een vrij smalle frequentieband.
Bovendien verandert bij een directe zender door het variëren van de anode
gelijkspanning niet alleen de amplitude, maar ook de frequentie van de opgewekte
trilling, zodat tijdens het zenden voortdurend in een snel tempo een frequentie
band wordt doorlopen. Het gevolg is, dat een gedempt-ongedempte zender een
frequentieband, dat is een reeks dicht bijeen liggende frequenties, uitstraalt.
Aan de hand van de hierboven vermelde feiten kunnen de voor- en nadelen
van de beide golftypen worden beoordeeld.
Door het steeds drukker wordende radioverkeer is het een gebiedende eis,
zo weinig mogelijk ,,ruimte" in de aether in beslag te nemen. Er moet dus
steeds voor gewaakt worden, dat geen onnodige frequenties worden uitgezonden.
Nu is theoretisch één enkele frequentie voldoende om morsesignalen over te
brengen. De meest storingsvrije zender is dan ook die, welke een zuiver on
gedempte sinusvormige trilling van constante frequentie opwekt. Met een
voudige zenders is het echter niet mogelijk dit ideaal te benaderen, zodat om
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commerciële redenen een zeker percentage harmonischen en een zekere frequentieschommeling moet worden toegestaan.
Uit het bovenstaande volgt, dat, met het oog op het voorkomen van storing,
het werken met zo zuiver mogelijke ongedempte golven de voorkeur verdient.
Deze wijze van werken is echter niet altijd practisch. Om een ongedempt
signaal te ontvangen, moet de ontvanger vrij nauwkeurig afgestemd worden
en dit is niet altijd mogelijk. Scheepszenders b.v. lijden nogal aan frequentieschommelingen, waardoor de uitgezonden frequentie niet steeds nauwkeurig
bekend is. Het gevolg hiervan is, dat een oproep op ongedempte golven in de
regel alleen gehoord wordt, indien de ontvangende telegrafist er met de ont
vanger voortdurend naar zoekt.
Een gedempt-ongedempt signaal, dat uit een frequentieband bestaat, zal echter
bij minder nauwkeurige afstemming reeds gehoord worden. Daarom leent dit type
van uitzending zich in het bijzonder tot het oproepen van stations, waar op een
bepaalde golf luisterwacht wordt gehouden, of voor oproepen aan allen (nood
oproepen, enz.).
Maar ook al is de verbinding tot stand gebracht, dan is ongedempt werken
nog niet steeds mogelijk, omdat tijdens de uitzending de frequentie van het
signaal belangrijk kan schommelen. Bij een directe zender kan dat b.v. gebeuren
door capaciteitsveranderingen van de antenne bij slingerend schip. Op het
ontvangstation verandert dan de toon, waarin het signaal ontvangen wordt
(zwevingsontvangst) voortdurend en kan zelfs in het onhoorbare gebied ver
dwijnen. Daarom wordt het scheepsverkeer op korte golven vaak met A2
onderhouden, waar men wellicht Ai zou verwachten.
Het gedempt-ongedempt werken is om bovenvermelde redenen eenvoudiger
en gemakkelijker en wordt daarom zeer veel toegepast. In de gegeven verklaring
ligt echter tevens opgesloten, dat gedempt-ongedempte signalen veel meer
storen dan ongedempte en daarom is eerstgenoemd type van uitzending slechts
in bepaalde banden en onder zekere voorwaarden toegestaan.
§ 67.

INDIRECTE- OF TUSSENKRINGZENDER.

Bij de zo juist beschreven directe zender maakt de antenne deel uit van de
anode-impedantie. Dit heeft het voordeel, dat een groot gedeelte van de aan
deze impedantie afgegeven hoogfrequentenergie als electromagnetische golven
wordt uitgestraald.
Hiertegenover staan echter verschillende nadelen.
Ten eerste is het niet mogelijk, de frequentie van de opgewekte trillingen
constant te houden, omdat de capaciteit van de antenne aan veranderingen
onderhevig is. De antennecapaciteit is afhankelijk van de afstand van de
antenne tot het aardoppervlak en deze afstand verandert door rekken en krimpen
van de antennedraden en van de vallen, waaraan de antenne is opgehangen.
Ook is de antennehoogte afhankelijk van de diepgang van het schip en ver
andert onophoudelijk door het slingeren van de antennedraden en door het
stampen en slingeren van het schip. Daar de antennecapaciteit deel uitmaakt
van de afgestemde kring, die de opgewekte frequentie bepaalt, is het duidelijk,
dat van een constante frequentie geen sprake kan zijn.
Voor een deel kan men aan dat euvel tegemoet komen door de uitgestraalde
frequentie voortdurend met een frequentiemeter te controleren en, indien
nodig, bij te regelen. Frequentievariaties, die ontstaan door het slingeren van
de antenne of door stampen en slingeren van het schip, kunnen echter niet
worden voorkomen.
Een tweede nadeel van de directe zender is, dat het uitgezonden signaal
veel harmonischen bevat. Er is op blz. 155 wel opgemerkt, dat de afgestemde
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Q- j% heeft en dat daardoor de sterke harmonischen van de zeer sterk vervormde
anodewisselstroom slechts zwak in de antenne vertegenwoordigd zijn, maar
ze zijn er toch en ze zijn sterk genoeg om als zeer ongewenst beschouwd te
worden.
Aan deze bezwaren wordt voor een groot deel tegemoet gekomen, wanneer
de anode-impedantie als een gesloten keten wordt uitgevoerd, waaraan de
open keten wordt gekoppeld.
In fig. 189 is dit aangegeven. De gesloten en open keten zijn beide afge
stemde kringen, terwijl de koppeling tussen beide ketens regelbaar is. Een
zender, die volgens dit principe is geschakeld, noemt men in
directe of tussenkringzender.
Bij een tussenkringzender bestaat de anode-impedantie dus uit
een systeem van twee gekoppelde ketens en zoals in § 12 is be
sproken, heeft zo'n systeem twee eigen frequenties. De theorie
leert, dat, indien deze frequenties niet zeer veel verschillen, de
generator slechts in één van
die twee kan genereren en wel
/
in die, waarvoor de voor
waarden tot genereren het
gunstigste zijn.
Het afregelen van een tus
senkringzender vereist nogal
zorg, want bij een onjuiste
instelling kan zich een zeer
A
hinderlijk verschijnsel voor
doen. Als de zender in een
van de twee koppelfrequenties
genereert, kan het onder be
Fig. 189.
paalde omstandigheden voor
komen, dat door een kleine
wijziging in de bedrijfstoestand, b.v. een kleine capaciteitsverandering van de
antenne, de voorwaarden tot het opwekken van de andere koppelfrequentie
gunstiger worden. De zender begint dan plotseling in die andere frequentie
te genereren. Enkel door het slingeren van de antenne is het dan mogelijk,
dat de zender tijdens het seinen voortdurend van de ene in de andere
frequentie overspringt. Het ontvangen van het uitgezonden signaal wordt
hierdoor onmogelijk.
Om dit z.g. verspringen te vermijden, is men genoodzaakt de antennekring
vrij los met de tussenkring te koppelen. Maar juist bij losse koppeling treden
de voordelen van de tussenkringzender het meest naar voren, want dan hebben
capaciteitsveranderingen van de antenne weinig invloed op de tussenkring.
Hierdoor is de opgewekte frequentie veel constanter dan bij de directe zender.
Een tweede voordeel van de tussenkringzender is, dat de uitgestraalde golf
zo goed als geen harmonischen bevat. Daar de antennekring een afgestemde
kring is, zal alleen een e.m.k., welke de resonantiefrequentie van de open
keten heeft, een sterke stroom veroorzaken. Dit betekent, dat de harmonischen
van de anodewisselstroom, die in de gesloten keten, hoewel reeds zeer ver
zwakt, nog aanwezig zijn, zó verzwakt op de antenneketen worden overgedragen,
dat ze practisch geheel onderdrukt zijn.
Tegenover deze voordelen staat het nadeel, dat een veel kleiner gedeelte
van de door de zendbuis opgewekte hoogfrequentenergie aan de antenne
wordt overgedragen dan bij de directe zender. Om dus met een indirecte

v

ft

I

169
zender een even grote afstand te overbruggen als met een directe, zal deze
een groter vermogen moeten ontwikkelen. Dit betekent een grotere en dus
meer kostbare uitvoering.
§ 68.

!

STUURKRINGZENDER.

Zowel bij de directe als bij de tussenkringzender maakt de antenne deel uit
van de afstemmiddelen van de generator. Dit heeft tot gevolg, dat de frequentie
van de opgewekte trilling wordt beïnvloed door de onvermijdelijke capaciteitsveranderingen van de antenne. Wel is dit bij de tussenkringzender in veel
mindere mate het geval dan bij de directe zender, maar geheel vermeden kan
het niet worden. Een constante frequentie is alleen te bereiken met een zender,
waarbij de antenne geen deel uitmaakt van het generatorsysteem. Dit is het
geval bij de stuurkringzender. Daarbij is de buis, die de energie aan de antenne
toevoert, niet als generator geschakeld, doch doet uitsluitend dienst
als omzetter van gelijkstroom- in wisselstroomenergie, zoals dit
in § 61—63 is beschreven. De roosterwisselspanning, die de anodestroom van deze buis stuurt, wordt geleverd door een afzonder
lijke generator en deze generator bepaalt dus de frequentie van
de opgewekte trilling.
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Fig. 190 is het principeschema van een stuurkringzender. De stippellijn AB
verdeelt het schema in twee gedeelten. Links bevindt zich de generator, die de
wisselspanning opwekt, welke dient om de anodestroom van de buis V in het
rechtergedeelte te sturen. Daarom wordt het generatorgedeelte de stuurtrap
genoemd. Rechts van de lijn AB bevindt zich de buis, die de hoogfrequentenergie aan de antenne moet toevoeren. Men noemt dit gedeelte de energietrap
of versterker trap. Het geheel heet stuurkringzender of zender met stuurhuis.
Ook spreekt men wel van M.O.P.A. (master oscillator power amplifier).
Voor de stuurtrap kan iedere vroeger besproken generatorschakeling dienst
doen. In fig. 190 is de parallel gevoede Hartley-schakeling toegepast. Op de
spoel Lx van de trillingsketen LjQ zijn met de contacten 1 en 2 de kathode
en het rooster van de stuurhuis S aangesloten (gekruiste verbindingen);
contact 3 is de anode-aftakking.
De door de generator opgewekte frequentie wordt door de trillingsketen
LjC^ bepaald. Met deze kring, stuurkring genaamd, wordt de zender dus op
de gewenste frequentie afgestemd, hetgeen met de variabele condensator C1
geschiedt.
De schakeling van de versterkertrap komt overeen met die van de vroeger
besproken tussenkringzender, alleen met dit verschil, dat de terugkoppeling
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ontbreekt. Men neemt deze zender dan ook stuurkring-tussenkringzender.
Men kan de anodekring van de versterkerbuis ook direct aan de antennekring
koppelen, zoals dat bij de directe zender (fig. 184) het geval is. Men spreekt
dan van een stuurkring-directe zender. Deze laatste komen weinig voor, omdat
de stuurkring-tussenkringzender veel betere eigenschappen heeft. O.a. worden
er veel minder harmonischen door opgewekt.
Het euvel van verspringen van de frequentie, dat bij de tussenkringzender
is besproken, kan hier niet voorkomen. De frequentie wordt immers uitslui
tend door de stuurtrap bepaald. Men kan antennekring en tussenkring dus
zonder bezwaar vaster koppelen.
Het rooster van de versterkerbuis is op de spoel
van de stuurkring aan
gesloten. De roosterwisselspanning, van de versterkerbuis bestaat dus uit de
wisselspanning, die in spoel Lx tussen de punten 1 en 4 optreedt, en kan
derhalve met contact 4 worden geregeld. De frequentie van de anodewisselstroom van de versterkerbuis is dus gelijk aan die van de generator. De
versterkertrap voert een gedwongen trilling uit onder invloed van de door
de generator opgewekte roosterwisselspanning.
Teneinde de frequentie van de stuurtrap zo constant mogelijk te houden,
moet worden voorkomen, dat de versterkertrap op enigerlei wijze op de stuur
trap kan terugwerken. Verscheidene maatregelen zijn hiertoe noodzakelijk;
o.a. moet de stuurkring zorgvuldig worden afgeschermd.
Neutrodyniseren. De koppeling door de plaat-roostercapaciteit van de
versterkerbuis wordt door middel van een neutrodyne-schakeling opgeheven.
In § 48 is besproken, dat de plaat via de neu.trodyne-condensator verbonden
moet worden aan een punt, waarvan de spanning in tegenfase is met de rooster
wisselspanning. Om dit mogelijk te maken, heeft men het midden van spoel Lj
met de aarde verbonden. De contacten 4 en 5 kunnen dan ter weerszijden van
dit punt vallen en het is gemakkelijk in te zien, dat de wisselspanningen, die
deze contactplaatsen t.o.v. de aarde hebben, in tegenfase zijn.
Het instellen van de neutrodyne-condensator kan op de volgende wijze
geschieden: Men schakelt de anodegelijkspanning van de versterkerbuis af
en neemt een gevoelige thermo-ampèremeter in de tussenkring op, dus b.v.
in serie met spoel L2. Laat men nu de stuurtrap oscilleren, dan zal deze ampèremeter in de regel een uitslag vertonen. Deze stroom wordt uitsluitend ver
oorzaakt door de koppeling tussen stuurkring en tussenkring, die er bestaat
door de rooster-anodecapaciteit of door bedradingscapaciteiten; want de stuurwerking van het stuurrooster der versterkerbuis op de anodestroom is immers
opgeheven, omdat er, door het uitschakelen van de anodespanning, geen
anodestroom loopt. Men stelt nu de neutrodyne-condensator zodanig in, dat
de meter geen stroom (of althans een minimum) aanwijst.
Niet steeds is het neutrodyniseren zo eenvoudig. Bij hoge frequenties spelen
ook de zelfinductie en capaciteit van de verbindingen met de buis een rol,
zodat de koppeling door de plaat-roostercapaciteit niet zuiver capacitief meer is.
En daar twee wisselspanningen elkaar alleen dan kunnen opheffen als ze
precies in tegenfase zijn, kan het neutrodyniseren in die gevallen niet enkel
met een capaciteit geschieden, doch moet men tevens een juiste hoeveelheid
weerstand en zelfinductie in de neutrodyneleiding opnemen.
Goed neutrodyniseren is van groot belang, want, zoals uit fig. 190 blijkt,
is zowel in de roosterkring als in de plaatkring van de versterkerbuis een
trillingsketen opgenomen, die beide op dezelfde frequentie zijn afgestemd.
In § 64 is verklaard, dat in zo'n geval de plaat-roostercapaciteit in de regel
voldoende is om genereren te veroorzaken. Het zal duidelijk zijn, dat de
versterkertrap dit in geen geval mag doen. Er zouden dan immers tegelijkertijd
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twee frequenties worden opgewekt. Maar al veroorzaakt de plaat-roostercapaciteit geen genereren, dan is neutrodyniseren toch noodzakelijk, want
indien er nog koppeling tussen antennekring en stuurkring blijft bestaan,
zullen capaciteitsveranderingen van de antenne de frequentie van de stuurtrap
beïnvloeden en dit moet juist worden vermeden.
Penthode als versterkerbuis. Bij een penthode is de capaciteit tussen
anode en stuurrooster zo goed als opgeheven. Neutrodyniseren is dan ook in de
regel overbodig. Toch maakt in sommige gevallen deze geringe capaciteit,
alsmede de capaciteiten van verbindingsdraden, ook bij een penthodeversterker neutrodyniseren noodzakelijk.
Als tweede voordeel van de penthode boven de triode wordt genoemd,
dat de anodeterugwerking zeer gering is. De anodewisselspanning kan daardoor
groler zijn dan bij een triode.
Scheidingstrap. Er is nog een andere wijze, waarop de versterkertrap
op de stuurtrap kan terugwerken en dus de frequentie kan beïnvloeden. Versterkerbuizen bij zenders laat men nl. steeds met roosterstroom werken, omdat
het voortdurend negatief houden van het rooster een zeer onvoordelige bedrijfstoestand ten gevolge zou hebben. De roosterstroom van de versterkertrap
vormt een belasting voor de stuurtrap en beïnvloedt de frequentie. Verandert
nu de belasting van de versterkertrap, dan verandert ook de roosterstroom
en daarmede dus de frequentie van de generator. Nu verandert de belasting
van een zender voortdurend; bij een telegrafiezender o.a. door het sleutelen en
bij een telefoniezender door het moduleren.
Om de frequentievariaties, die door de terugwerking op de stuurtrap ont
staan, tegen te gaan, schakelt men bij sommige zenders een scheidingstrap
tussen stuur- en versterkertrap; dit is een versterkertrap, waarvan de buis
een zo grote negatieve roosterspanning heeft, dat nimmer roosterstroom kan
optreden. De roosterkring van deze trap vormt dus een constante belasting
voor de stuurtrap en veroorzaakt dus geen frequentievariaties. De scheidings
trap werkt dan niet zo voordelig als een versterkertrap, waarbij wel rooster
stroom optreedt, maar dat hindert niet, want hij behoeft enkel de wisselspanning
te leveren, die dient om de buizen van de versterkertrap te sturen.
Afstemmen. De stuurkring wordt afgestemd met de variabele condensator
Q in fig. 190, waarvan de afstemschaal van een nauwkeurige graadverdeling
is voorzien. De fabriek heeft bij de zender een ijkkromme geleverd, dat is een
grafische voorstelling van de frequentie als functie van de condensatorstand.
In normale gevallen stemt men aan boord de stuurkring steeds volgens deze
gegevens af en niet met behulp van een golfmeter, want bij een moderne stuurkringzender is de stuurtrap een veel nauwkeuriger geijkt apparaat dan de golfmeters, die aan boord worden gebruikt. Veelal zijn de beweegbare platenstellen
van de condensatoren van de stuur- en de tussenkring (Cx en C2) op één as ge
plaatst, zodat met het afstemmen van de stuurkring tevens de tussenkring wordt
afgestemd. In dat geval heeft men parallel aan C1 een kleine variabele conden
sator, trimmer genaamd, geplaatst, die alleen bijgeregeld moet worden, indien
iets aan de stuurkring verandert; b.v. als een andere versterkerbuis wordt ingezet,
die andere buiscapaciteiten heeft dan de vorige. Die bijregeling moet dan met
behulp van een goede frequentiemeter geschieden.
Moet de tussenkring afzonderlijk worden ingesteld, dan kan men C2 zodanig
instellen, dat maximum-stroom in die kring optreedt. Er treedt dan immers
resonantie op. De eigen frequentie van de kring L2C2 is dan gelijk aan de door
de stuurtrap opgedrukte roosterwisselspanning. De anode-impedantie van de
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versterkertrap gedraagt zich dan als een ohmse weerstand en is zo groot
mogelijk, nl. _ 2D ohm. Bij juiste keuze van de anode-aftakking zijn de
C2 ^

omstandigheden voor grootste energie-afgifte dan zo gunstig mogelijk.
Om deze instelling te kunnen verrichten, zou dus een thermo-ampèremeter
in de kring L2C2 opgenomen moeten worden. Men doet dit zelden, doch maakt
meestal gebruik van het feit, dat bij juiste instelling de anodegelijkstroom van
de versterkerbuis een minimum is. Wanneer nl. door het verstellen van C2
de kring een weinig buiten resonantie wordt gebracht, begint de impedantie
zich direct óf inductief óf capacitief te gedragen, zodat stroom en spanning
niet meer in tegenfase zijn. Tevens is de anode-impedantie dan veel kleiner.
Men kan aantonen, dat als gevolg hiervan de anodegelijkstroom belangrijk
toeneemt. Het instellen op minimum-anodegelijkstroom, die op de in de
kathodeleiding geschakelde draaispoelmeter Ax kan worden afgelezen, is dan
ook een waardevol middel om de tussenkring zuiver af te stemmen.
De antennekring kan men daarna met de variometer L3 afstemmen op
maximum-uitslag van de antenne-ampèremeter A2. Bij resonantie treedt im
mers de sterkste stroom op. Tevens zal dan de gelijkstroom van de verster
kerbuis (meter Ax) rijzen. Het in resonantie brengen van de antennekring
komt immers neer op het verkleinen van de anode-impedantie
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tussenkring en dit heeft volgens het hierboven gezegde een rijzen van de anode
gelijkstroom ten gevolge. Daarom kan men, bij het afstemmen van de antenne
kring, de meter A1 ook als indicatiemiddel gebruiken.
Wel moet men het afstemmen van tussenkring en antennekring enige malen
herhalen, omdat deze kringen gekoppeld zijn en dus elkaar beïnvloeden.
§ 69.

FREQUENTIESTABILISATIE.

Met een zorgvuldig geconstrueerde stuurkringzender kan een vrij goede
graad van frequentieconstantheid worden verkregen. Een zeer veel hogere
graad bereikt men echter door het toepassen van frequentiestabilisatie. Hierbij
wordt de frequentie in hoofdzaak bepaald door de eigenschappen van een
stuk kwarts.
Kwarts is een oxyde van silicium, dat in de vorm van langwerpige zeshoekige
kristallen wordt gevonden. Een schijfje kwarts, dat op een bepaalde wijze
uit een kristal is gesneden, heeft piëzo-electrische eigenschappen, evenals het
in § 10 besproken plaatje van Rochellezout. Als het nl. wordt samengedrukt,
vertoont het electrische ladingen; de ene zijde wordt positief en de andere
negatief. De ladingen wisselen van teken als de kracht in tegengestelde zin
wordt aangewend.
Dit verschijnsel blijkt omkeerbaar te zijn, want indien men het schijfje
tussen twee metaalplaatjes legt, dan zal het, wanneer tussen die plaatjes een
spanningsverschil optreedt, dikker of dunner worden, afhankelijk van de
richting van de veldsterkte. Wordt tussen de plaatjes een wisselspanning aan
gelegd, dan wordt het schijfje dus periodiek dikker en dunner in de frequentie
van de wisselspanning.
Drukt men een zuil van een veerkrachtig materiaal in elkaar, dan keert
deze, bij het wegnemen van de druk, niet onmiddellijk tot de oorspronkelijke
gedaante terug, doch slingert hier enige tijd omheen, tot de er in opgehoopte
mechanische energie door verschillende dempingsoorzaken is verbruikt.
Dit is ook bij het kwartsschijfje het geval. Legt men aan het kwartsplaatje
een wisselspanning aan, waarvan de frequentie gelijk is aan de mechanische
trillingsfrequentie van het plaatje, dan zal het bijzonder hevig trillen, doordat
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er resonantie optreedt tussen de frequentie van de wisselspanning en de
mechanische frequentie van het kwartsplaatje. Evenals bij een afgestemde
kring, kan men aldus resonantieverschijnselen te voorschijn roepen en onder
zoekingen hebben aangetoond, dat men een dergelijk kwartsplaatje in vele
gevallen als een trillingsketen kan opvatten en wel als een keten met een zeer
klein decrement. De eigen frequentie van die keten wordt bepaald door de
afmetingen van het plaatje.
In fig. 191 is een generatorschakeling getekend, waarin de roosterketen door
het kwartskristal K is vervangen. Daar kwarts een goede isolator is, moet een
lekweerstand R voor een geleidende verbinding tussen rooster en gloeidraad
zorgen. De terugkoppeling wordt gevormd door de anode-roostercapaciteit
van de buis. Als het kwartskristal als een LC-keten mag worden beschouwd,
is deze generatorschakeling te vergelijken met die van fig. 181.
Het bijzondere van deze generatorschake
ling is echter, dat de opgewekte frequentie
bijna uitsluitend door het kwartskristal wordt
bepaald. Verstemmen van de anodeketen beinvloedt de frequentie bijna niet. Bij een
onjuiste instelling van de anodekring gene
reert de schakeling echter niet.
Met behulp van dergelijke kwartskristallen
is het mogelijk generatoren van een zeer
constante frequentie te maken.Temperatuurs
verschillen hebben echter enige invloed op
Fig. 191.
de frequentie. Bij zenders, waar een zeer
hoge graad van nauwkeurigheid verlangd
wordt, plaatst men het kristal of de gehele generatortrap in een thermostaat,
dat is een afgesloten ruimte, die automatisch op een constante temperatuur
wordt gehouden.
De kristaltrap van een zender dient enkel om een constante frequentie op
te wekken en wordt daarom, ook bij krachtige zenders, steeds voor een zeer
klein vermogen geconstrueerd. Als generatorbuis wordt in de regel een gewone
ontvangbuis gebruikt. Versterkers voeren de opgewekte wisselspanning tot
voldoende hoogte op om de zendbuis te kunnen sturen.
Een door een kristal bestuurde generator kan slechts één frequentie
opwekken, nl. die, waarvoor het kristal is geslepen. Als een zender op verschil
lende frequenties moet kunnen werken, moet er dus voor iedere frequentie
een kristaltrap zijn. Dit maakt de uitvoering kostbaar en gecompliceerd.
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§ S70.

TELEFONIEZENDERS.

In § 34 is het principe, waarop de draadloze telefonie berust, reeds aan
gegeven. Daarbij werd opgemerkt, dat een telefoniezender een ongedempte
zender is, die voortdurend een ongedempte golf, de draaggolf, uitstraalt, die
door een microfoonschakeling volgens de over te brengen geluidstrillingen
wordt gemoduleerd. Thans zullen enige modulatieschakelingen worden be
sproken, waarbij uitsluitend die, welke amplitude-modulatie veroorzaken,
worden beschouwd.
In § 8 is besproken, dat de geluidstrillingen overeenkomstige weerstands
veranderingen van de microfoon veroorzaken. Bij een telefoniezender moet de
microfoon zodanig worden geschakeld, dat die weerstandsveranderingen
overeenkomstige amplitudeveranderingen van de draaggolf teweeg brengen.
Wordt deze gemoduleerde trilling bij ontvangst gedetecteerd volgens een van
de hiervoren beschreven methoden, dan ontstaat daarbij o.a. een laagfrequente
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wisselstroom, die hetzelfde verloop heeft als de omhullende lijn van de hoog
frequente trilling en die dus in de telefoon of luidspreker hetzelfde geluid zal
veroorzaken als voor de microfoon is voortgebracht.
Teneinde modulatie mogelijk te maken, geldt als eerste voorwaarde voor
iedere telefoniezender, dat de bedrijfstoestand van de buis, die de draaggolf
opwekt, op de juiste wijze wordt ingesteld.
Ten eerste mag de amplitude van de anodewisselstroom bij genereren zonder
modulatie slechts de helft bedragen van de waarde, die maximaal bereikt kan
worden en wel omdat bij modulatie de amplitude evenveel moet kunnen toe
nemen als afnemen. In geen geval mag de anodestroom dus worden uitgestuurd,
zoals bij telegrafiezenders is besproken.
Ten tweede moet men er rekening mede houden, dat tot het opwekken van
de gemoduleerde trilling meer energie wordt vereist dan tot het opwekken
van de draaggolf alleen. Men kan
nl. aantonen, dat tot het opwekken
ia
van een gemoduleerde trilling even
veel energie wordt vereist als tot het
afzonderlijk opwekken van de draag
-J«sgolf en de beide zijbanden. Nu is
volgens formule 38 de amplitude
van de zijbandtrillingen bij 100 %
o
O
t,
—t
modulatiediepte gelijk aan de helft
tt
van de amplitude van de draaggolf.
Verder is de door een wisselstroom
opgewekte energie evenredig met
het kwadraat van de amplitude. Tot
het opwekken van iedere zijbandt
Fig. 192.
trilling wordt dus V4 maal zoveel
energie vereist als voor de draaggolf,
zodat bij 100 % modulatiediepte de buis 1V2 maal zoveel energie afgeeft als
tijdens het opwekken van de draaggolf alleen. Bij het construeren van de
zender moet er dus op worden gerekend, dat het voedingsapparaat die
energie kan leveren en dat de buis die kan verwerken zonder dat de maxi
male anodedissipatie wordt overschreden.
De tegenwoordig in gebruik zijnde modulatiemethoden berusten bijna alle
op het moduleren van de anode- of roostergelijkspanning. Daarom zal eerst
worden aangetoond, dat door het moduleren van deze spanningen amplitudemodulatie van de draaggolf wordt verkregen.
In fig. 192 is de belastings-za-i>g-karakteristiek van de zendtriode getekend.
De roostergelijkspanning bedraagt — Vg volt en de hoogfrequente roosterwisselspanning is zo groot genomen, dat de maximale waarde van de anode
stroom gelijk is aan 1/2 /sGedurende het tijdvak o-t1 verandert de roostergelijkspanning niet en wordt
een ongedempte golf, de draaggolf, opgewekt. Na het tijdstip t1 laat men de
roostergelijkspanning — Vg sinusvormig toe- en afnemen. Het werkpunt op
de X-as verplaatst zich dus sinusvormig heen en weer en zoals uit de constructie
van fig. 192 blijkt, verandert hierdoor de amplitude van de anodewisselstroom
op dezelfde wijze. Door modulatie van de roostergelijkspanning wordt derhalve
amplitudemodulatie van de anodewisselstroom verkregen.
Uit de theorie van de radiobuis is bekend, dat een roosterspanningsvariatie en een g maal zo grote anodespanningsvariatie dezelfde invloed hebben
op de anodestroom. Daaruit volgt, dat men de bovenvermelde amplitude
modulatie eveneens kan verkrijgen, door in stede van de roostergelijkspanning
de anodegelijkspanning te moduleren. Alleen zal men, om hetzelfde resultaat
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te bereiken, d& anodespanningsvariaties g maal zo groot moeten nemen.
Men kan deze mogelijkheid echter ook rechtstreeks uit de figuur aflezen.
In fig. 193 zijn drie za-i>g-karakteristieken van de zendbuis getekend, resp.
voor 500, 1000 en 1500 V anodegelijkspanning. De roostergelijkspanning — Vg
blijft constant, evenals de amplitude van de roosterwisselspanning.
In het rechtse assenstelsel is de anodestroom geconstrueerd voor drie gevallen,
nl. gedurende het tijdvak o-£x voor Va
1000 V; het tijdvak tl-t2 voor Va =
= 500 V en het tijdvak t2-t2 voor Va = 1500 V.
Uit de constructie blijkt, dat een toe- of afname van de anodegelijkspanning
een toe- of afname van de anodewisselstroom ten gevolge heeft. Dit wordt
blijkbaar veroorzaakt, doordat
bij het verhogen van de anode’ldc
spanning de karakteristiek naar
links schuift. Gemakkelijk is in
Va=isoo
te zien, dat, wanneer de anode
'v0=1000
'vo=soo
gelijkspanning sinusvormig ver
andert, de amplitude van de
onna
anodewisselstroom sinusvormig
—V,
t5
ë
tz
gemoduleerd wordt.
Modulatieschakelingen. Er
bestaan vele methoden om de
-Vg +
microfoon, welke tenslotte de
Fig. 193.
modulatie moet bewerkstelli
gen, in de zender te schakelen.
Het principe van een drietal
dezer methoden wordt hier
onder aangegeven. Ter ver
eenvoudiging van de figuren
zijn alle details, die voor de
O
T
beschouwing niet van belang
zijn, weggelaten.
De methode aangegeven in
Cr=T=
fig. 194 wordt roosterspanningsmodulatie genoemd. De micro
foon M moduleert de gelijk
stroom in de microfoonkring.
Fig. 194.
Door middel van de transfor
mator T worden de aldus
opgewekte laagfrequente wisselspanningen opgetransformeerd en op het rooster
van de zendbuis gebracht. De secundaire van de transformator is door een
condensator Cr overbrugd, om de hoogfrequente roosterwisselstromen, die door
het genereren ontstaan, door te laten. Deze condensator en de secundaire van
de microfoontransformator doen tevens dienst als roostercondensator en
lekweerstand van de zendbuis en moeten dus zo bemeten zijn, dat zij de
juiste negatieve roosterspanning voor deze buis leveren.
Deze modulatiemethode is zeer eenvoudig. Het is echter moeilijk, op deze
wijze een goede modulatiediepte te verkrijgen, terwijl de kwaliteit van de
modulatie ook te wensen overlaat.
Het in fig. 195 aangegeven systeem wordt roostergelijkstroommodulatie
genoemd. Ook hier wordt de roostergelijkspanning gemoduleerd, doch de
spanningsvariaties worden op een andere wijze verkregen. Anode en kathode
van een afzonderlijke buis M, modulatorbuis genaamd, zijn verbonden aan de
klemmen van de roostercondensator van de zendbuis. De ruimte tussen plaat
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en kathode van deze buis fungeert dus als lekweerstand van de zendbuis en
de roostergelijkstroom, die door het genereren ontstaat, doorloopt deze weg.
De door de microfoon opgewekte wisselspanningen worden tussen rooster
en kathode van de modulatorbuis aangelegd en variëren dus de anodestroom
hiervan. Dit heeft hetzelfde effect, alsof de waarde van de lekweerstand ver
andert. Nu is het bekend, dat de negatieve roosterspanning, die ontstaat door
een combinatie van roostercondensator en lek
weerstand, afhankelijk is
van de waarde van de lek
weerstand. Hieruit volgt,
dat roosterspanningsvariaties van de modula
torbuis overeenkomstige
roosterspanningsvariaties
van de zendbuis veroor
zaken.
Met deze modulatiemethode zijn zeer goede
resultaten te verkrijgen.
„Er zijn echter tal van
moeilijkheden, die een
goede instelling van het
systeem zeer lastig ma
Fig. 195.
ken. Vooral de juiste
keuze van de modulator
buis is van belang. De
inwendige gelijkstroomweerstand van deze buis
moet nl. juist die waarde
#
hebben, die voor de lek
weerstand van de zend
buis wordt vereist. Ver
der is opgemerkt, dat de
5P
negatieve roosterspanning
+
van de zendbuis tevens
Vö,
fungeert als anodegelijkspanning van de modu
latorbuis. Bij deze gege
ven anodegelijkspanning
Fig. 196.
moet de modulatorbuis
dus goed en vervormingsvrij werken. Dit zijn slechts een paar punten, die duidelijk doen blijken,
welke moeilijkheden bij dit systeem overwonnen moeten worden.
Fig. 196 stelt een methode voor, waarbij de anodegelijkspanning van de
zendbuis gemoduleerd wordt. De modulatorbuis M en de zendbuis Z zijn
parallel geschakeld en worden beide gevoed via een laagfrequentsmoorspoel Sp,
spreekspoel genaamd. De hoogfrequentsmoorspoel S vervult dezelfde functie,
die reeds bij telegrafiezenders is besproken en voorkomt tevens, dat de door
de zendbuis opgewekte hoogfrequente trillingen in de modulator en de
spanningsbron doordringen. De microfoonkring is door middel van een trans
formator in de roosterkring van de modulatorbuis opgenomen, waardoor de
laagfrequente wisselspanningen op het rooster van deze buis worden gebracht.
De spreekspoel Sp, die in de anodekring van de modulatorbuis is opgenomen,
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heeft een zeer grote zclfinductie en vormt dus een hoge impedantie voor laagfrequente stromen. De modulatorbuis is dus geschakeld als een laagfrequentspanningsversterker met smoorspoelkcppeling. Aan de klemmen van de
spreekspoel treden dus de door de microfoon veroorzaakte laagfrequente
wisselspanningen op en als co L groot is t.o.v. de inwendige weerstand van de
modulatorbuis zijn deze wisselspanningen nagenoeg g maal zo groot als de
roosterwisselspanningen van de modulatorbuis. Daar de anode van de zendbuis
eveneens op deze smoorspoel is aangesloten, ondergaat ook de anodegelijkspanning van deze buis dezelfde spanningsvariaties.
De spreekspoel Sp houdt door de hoge zelfinductie de gelijkstroom, die de
gelijkspanningsbron levert, nagenoeg constant, zodat de som van de anodestroom van zend- en modulatorbuis constant blijft. Daarom spreekt men wel
van modulatie met constante anodestroom. Ook wordt deze modulatiemethode
wel naar haar ontdekker Heising-modulatie genoemd.
In plaats van de smoorspoel Sp (fig. 196) gebruikt men ook wel een trans
formator. Van beide wikkelingen is één klem op de positieve klem van de
hoogspanningsbron Va aangesloten, terwijl de andere klemmen resp. ver
bonden zijn aan de anode van de modulatorbuis en aan de hoogfrequentsmoorspoel S. De wikkelrichting van de beide wikkelingen kiest men zodanig,
dat de anodegelijkstromen van beide buizen een tegengesteld magnetisch veld
in de ijzerkern opwekken, zodat de gelijkstroommagnetisatie voor een groot
deel wordt opgeheven. Hierdoor treedt door de wisselstroom niet zo spoedig
verzadiging van de kern op.
Bovendien kan men de transformatieverhouding zodanig kiezen, dat de aan
de zendbuis toegevoerde laagfrequente wisselspanning een zo gunstig mogelijke
waarde heeft.
De Heising-methode geeft zeer goede resultaten. Een nadeel er van is
evenwel, dat de modulatorbuis van vrij groot vermogen moet zijn, waardoor
de uitvoering van de zender kostbaar wordt. Zoals reeds is opgemerkt, blijft
de gelijkstroom van de voedingsbron practisch constant. Deze bron geeft dus
voortdurend hetzelfde vermogen af. Bij modulatie varieert het door de zend
buis afgegeven vermogen zeer en daar het aan beide buizen toegevoerde ver
mogen constant blijft, is het duidelijk, dat het door de modulatorbuis op
genomen vermogen dezelfde veranderingen ondergaat. Hieruit volgt reeds,
dat deze buis minstens even groot moet zijn als de zendbuis. Daarbij komt
nog, dat de modulatorbuis het opgenomen vermogen geheel aan de anode
moet dissiperen, terwijl de zendbuis het grootste gedeelte er van aan de zendantenne afgeeft. Bovendien moet men de bedrijfstoestand zodanig kiezen,
dat de werking als modulator lineair is. Neemt men dit alles in aanmerking,
dan blijkt, dat de modulatorbuis berekend moet zijn voor een vermogen, dat
minstens driemaal zo groot is als dat van de zendbuis.
Modulatie met penthode. Wanneer een penthode, waarbij het remrooster
afzonderlijk naar buiten is uitgevoerd, als zendbuis wordt gebruikt, kan men
een zeer goede modulatie verkrijgen door de remroosterspanning te moduleren.
Het remrooster geeft men een negatieve voorspanning en koppelt het aan de
plaatkring van een versterkerbuis, die de microfoonspanningen versterkt.
De modulatie heeft dan plaats op een wijze, die bij mengbuizen in § 59 is
verklaard.
§ 7i. VONKZENDER.
Bij de eerste proeven tot het draadloos overbrengen van signalen, maakte
Marconi gebruik van vrije trillingen in een verticale geaarde draad. Daaruit
heeft zich de vonkzender ontwikkeld, die jaren lang het voornaamste zend-
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systeem is gebleven, doch die thans als totaal verouderd is te beschouwen
en voor ncrmaal telegraafverkeer zelfs niet meer gebruikt mag worden. Als
nood- of reserve-installatie komt deze zender op vele schepen nog voor en
daarom is een bespreking van dit apparaat hier op zijn plaats. Tevens zullen
nog enige verouderde, maar zeer eenvoudige schakelingen worden besproken.
De kennis daarvan kan zijn nut hebben in geval men genoodzaakt is met een
voudige middelen een noodzender in elkaar te zetten.
Fig. 197 is het principeschema van het eenvoudigste zendsysteem, nl. dat,
waarmede Marconi in de jaren 1896 en 1897 zijn eerste proeven deed. De
antenne A is door een vonkbrug V van de aarde
geïsoleerd. Deze vonkbrug bestaat uit twee bol
V
vormige metalen electroden, waarvan de afstand,
A
slagwijdte genaamd, met een stelschroef kan
worden geregeld. De electroden van de vonk
brug zijn met de secundaire van een inductor
1—1
sm
1
van Ruhmkorff verbonden.
Op het moment, dat het hamercontact H de I
ind. ,___
OV
primaire van de inductor verbreekt, wordt de
5P—<JULrantenne plotseling tot een hoge spanning op
sm
geladen, waardoor de vonkruimte doorslaat. 5
Door de vonkovergang wordt de
Fig. 197vonkruimte sterk
geïoniseerd en ge- k
draagt zich als een
geleider met een Q
betrekkelijk geringe
weerstand. De an
tenne is dus na het
t
optreden van de
Fig. 198.
vonk geleidend met
de aarde verbon
den, ontlaadt zich en daar de antenne een trillingsketen is, verloopt de ont
lading oscillerend. De antennestroom is een gedempte vrije trilling.
Wanneer de stroomsterkte te klein is geworden om de ionisatie in stand
te houden, blust de vonk en na dit moment gedraagt de vonkruimte zich
wederom als een isolator.
De oscillerende ontlading verloopt uiterst snel, zodat de vonkruimte reeds
lang gedesioniseerd is, voordat de volgende verbreking van het hamercontact
plaats heeft. Zolang de seinsleutel S blijft neergedrukt, wordt dus bij iedere
onderbreking van het hamercontact een gedempte vrije trilling in de antenne
opgewekt.
De smoorspoelen sm voorkomen door hun hoge impedantie, dat hoog
frequente trillingen in de inductor doordringen, waardoor de isolatie be
schadigd zou kunnen worden.
De antennestroom verloopt zoals in fig. 198 is aangegeven. Het tijdsverloop
van o tot tx is een periode van de vrije trilling in de antenne en wordt dus
door de afmetingen van de antenne bepaald. Het tijdvak o-t2 is de tijd, die
verloopt tussen twee onderbrekingen van het hamercontact van de inductor.
Na hetgeen over ontvangers is besproken, zal het niet moeilijk vallen, om
in te zien, hoe dit signaal ontvangen wordt. Bij detectie wordt ieder golftreintje
omgezet in een gelijkstroomverandering, die een tik in de telefoon veroorzaakt.
De toonhoogte, waarin het signaal wordt waargenomen, wordt dus bepaald
door de vonkfrequentie, dat is het aantal vonken, dat per seconde optreedt.
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Dit zendsysteem, waarbij de vonkbrug in de antenne is opgenomen, wordt
,,plain aerial” genoemd. Het is niet mogelijk er een grote hoeveelheid energie
mede uit te stralen. Als de antenne tot een spanning V is opgeladen, is er een
hoeveelheid energie van 1/2 CV'1 joule in opgehoopt. Hierin is C de statische
capaciteit van de antenne en deze is niet groot. De spanning V kan, voor
namelijk door isolatiemoeilijkheden, ook niet al te groot worden genomen,
zodat bij iedere lading slechts een kleine hoeveelheid energie aan de antenne
toegevoerd kan worden. Tijdens de ontlading gaat van deze hoeveelheid,
voornamelijk door warmte-ontwikkeling in de vonkbrug, een groot deel ver
loren, waardoor slechts een klein percentage wordt uitgestraald. Men heeft
daarom spoedig getracht een systeem te vinden, waarbij de vonkbrug niet
in de antenne is geschakeld.
Door het grote energieverlies in de vonkbrug zijn de opgewekte trillingen
sterk gedempt, waardoor ze andere uitzendingen zeer storen. Voor het uit
zenden van noodseinen is dit euvel geen bezwaar.
Gekoppeld systeem. Teneinde aan genoemde bezwaren van het plain
aerial-systeem tegemoet te komen, werd de vonkbrug in een afzonderlijke geslo
ten trillingsketen opgenomen, die met de antenne gekoppeld werd. Aldus ont
stond het systeem van twee gekoppelde ketens,
dat in fig. 199 schematisch is aangegeven. De
gesloten of primaire keten VCiLj is inductief
met de open of secundaire keten AL2 gekoppeld.
A
Beide ketens zijn op de op te wekken frequen
sm
tie afgestemd. De inductor wordt aan de smoorCi
spoelen sm aangesloten en laadt de zendcondensator C1 op tot de vonkruimte doorslaat.
V L,o{
In de gesloten keten kan de capaciteit
o o
veel groter gemaakt worden dan de antenne •—kSLQs
capaciteit, waardoor er bij een bepaalde span
sm
ning veel meer energie in kan worden opge
Fig. 199.
hoopt. Bij het gekoppelde systeem kan het
verlies in de vonkbrug dus beter geleden wor
den dan bij plain aerial. Beschouwt men de open keten afzonderlijk (dus
niet als een deel van het gekoppelde systeem), dan blijkt deze keten, nu de
vonkbrug er uit verwijderd is, veel minder sterk gedempt te zijn, dan bij het
plain aerial-systeem. Straks zal blijken, dat hierdoor de uitgezonden trillingen
eveneens veel minder gedempt zijn, zodat er meer energie wordt uitgestraald
en de zender ook veel minder stoort.
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Dubbelgolfverschijnsel. Daar, zoals in § 12 is uiteengezet, een systeem
van twee gekoppelde ketens twee eigen frequenties heeft, wordt volgens boven
omschreven methode tegelijkertijd op twee frequenties uitgezonden. De uit
gestraalde energie wordt over de beide frequenties verdeeld en daar het ont
vangende station slechts op een van die twee frequenties kan ontvangen, gaat
de op de andere frequentie uitgestraalde energie voor de ontvangst verloren
en kan bovendien een ander station storen.
In fig. 200a en b is het stroomverloop in de primaire en secundaire keten
grafisch voorgesteld. Op het moment t0 slaat de vonkruimte door en ontlaadt
de zendcondensator zich oscillerend in de gesloten keten. Op het tijdstip tl
heeft de gesloten keten de energie, die er aanvankelijk in was opgehoopt,
afgestaan. Deze energie is deels aan de antennekring overgedragen, die thans
met maximale amplitude trilt, deels is zij, voornamelijk door warmte
ontwikkeling in de vonkbrug, verloren gegaan. In plaats dat de antenne nu
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in eigen frequentie uittrilt en een zo groot mogelijk gedeelte van de ontvangen
energie uitstraalt, wordt weer energie terug overgedragen aan de gesloten keten,
waardoor wederom belangrijke verliezen in de vonkbrug optreden. Het heen
en weer gaan van de energie tussen de beide ketens heeft niet alleen het nadelige
gevolg, dat twee frequenties worden uitgestraald, doch ook, dat veel grotere
verliezen in de vonkbrug optreden dan voor het beoogde doel noodzakelijk is.
Het is derhalve duidelijk, dat men
het optreden van twee frequenties, j
dat hier dubbelgolfverschijnsel ge«
noemd wordt, tracht te vermijden. 1 \ A n
aAAa
n
ö“
Men kan het euvel zo gering
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mogelijk maken door gesloten en
open keten zó los te koppelen, dat
de beide opgewekte frequenties
weinig verschillen. Wat de ont >s
vangst betreft, is het dan practisch,
alsof slechts één golf wordt uit
gestraald. De koppelingsgraad tus- tQ
sen gesloten en open keten moet
hiertoe zeer klein zijn (±6 %). Bij
Fig. 200a en b.
deze zeer losse koppeling wordt de
energie van de gesloten keten slechts langzaam aan de open keten over
gedragen, waardoor geruime tijd stroom over de vonkbrug loopt en derhalve
een belangrijk deel van de energie verloren gaat.
Een betere oplossing is die, waarbij het dubbelgolfverschijnsel zo goed als
geheel vermeden wordt. Wanneer men de primaire keten verbreekt op het
moment, dat deze de energie aan de antennekring heeft overgedragen (dus
op het moment tl in fig. 200), kan de antennekring er geen energie aan
teruggeven, zodat van dit tijdstip af de antenne in eigen frequentie
P
uittrilt en dus slechts één golf uitstraalt. Door een bijzondere
constructie van de vonkbrug is men hiertoe in staat.

4

Blusvonk. De blusvonk is zodanig geconstrueerd, dat de
desionisatie in de vonkruimte uiterst snel verloopt. Wanneer de
gesloten keten de energie bijna geheel heeft overgedragen, is de
" p
stroom over de vonkruimte klein en krijgt de desionisatie reeds
o
de overhand, waardoor de vonk blust. De desionisatie is dan zo
volkomen, dat de spanning, die de antennestroom in de gesloten
keten induceert, niet in staat is de vonkruimte opnieuw door te
r
.slaan, zodat de gesloten keten verbroken blijft en de antenneketen
Fig.
201.
in eigen frequentie uittrilt.
De snelle desionisatie wordt bereikt door een bijzondere con
structie van de vonkbrug, waarbij sterke verhitting wordt voorkomen en’
voor een snelle koeling wordt zorg gedragen, terwijl nog enkele andere
omstandigheden tot het beoogde doel bijdragen. In fig. 201 is één zo'n vaste
vonkbrug in doorsnede getekend. Deze bestaat uit de beide cirkelvormige
roodkoperen vonkplaten p, die door een micaring r op ± 0,2 mm afstand
worden gehouden. De oppervlakken O, waartussen de vonk optreedt, zijn in
de regel verzilverd. Vonkplaten en micaring zijn zeer zuiver afgewerkt, waar
door de oppervlakken O zuiver evenwijdig zijn. Hierdoor heeft de vonk geen
voorkeur om op een bepaalde plaats op te treden.
Door de onderlinge afstoting van de ionen en van de electronen wordt de
vonk naar de randen gedreven en verdeelt zich dus over een groot oppervlak,
waardoor sterke plaatselijke verhitting wordt voorkomen.
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Aan de rand van de groef g wordt de vonk als het ware gerekt en breekt af.
Dit is het best te vergelijken met de werking van een hoornbliksemafleider.
De groef voorkomt tevens, dat de vonk langs de rand van de micaring over
gaat, waardoor deze zou worden beschadigd.
De kleine afstand van de vonkplaten draagt zeer veel tot de snelle desionisatie bij. Ten eerste is de door de vonk verhitte lucht hoogstens 0,1 mm
van een koele en goed warmtegeleidende vonkplaat verwijderd en wordt hier
door zeer snel gekoeld. Ten tweede behoeven de ionen en electronen, wanneer
een spanningsverschil tussen de vonkplaten optreedt, hoogstens 0,1 mm af te
leggen om de vonkplaten te bereiken. Ze worden als het ware spoedig uit de
vonkruimte weggevangen en hebben hierdoor ook minder gelegenheid om door
stootionisatie nieuwe ionen te vormen.
Er bestaat nog een andere constructie van de blusvonk, waarbij de micaisolatie in het midden van de platen is aangebracht en de vonk aan de omtrek
der vonkplaten, dus in de ring
vormige ruimte O in fig. 202, op
treedt. Het principe komt evenwel
op hetzelfde neer.
A
De slagwijdte van deze vonkbrug
wordt door de dikte van de mica
K
|o>
ring bepaald en is dus niet regelbaar.
E> K>
Heeft men een grotere slagwijdte
C
5m
nodig, dan wordt een aantal vonken
o
G
in serie geschakeld. Ter bevordering
van de koeling worden dan tussen de
8
F
—V
verschillende stellen vonkplaten gro
D
tere koperen platen gelegd, waarvan
•—
de buiten de vonkplaten uitstekende
sm
H
gedeelten als koelribben dienst doen.
N
Bij de tegenwoordig in gebruik zijnde
noodzenders heeft men hoogstens
Fig. 202.
Fig. 203.
twee vonken in serie geplaatst.
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Stootopwekking. Bij het gebruik van een blusvonk is men in staat en
zoals straks zal blijken ook verplicht, de primaire en secundaire keten zo vast
te koppelen, dat de energie in enkele perioden aan de antennekring wordt
overgedragen. Veelal worden de kringen galvanisch of direct gekoppeld.
In fig. 203 is VDGC de gesloten en ABFDN de open keten. De beide
ketens hebben het gedeelte tussen de contacten D en F van de spoel GH
gemeen en dit gedeelte bepaalt dus de koppelingsgraad. De spoel GH wordt
koppelspoel genoemd en is veelal als vlakke spiraal gewikkeld. Met het contact D
wordt de gesloten keten en met contact B de open keten op de op te wekken
frequentie afgestemd. Het contact F dient om de koppelingsgraad tussen
gesloten en open keten op de juiste waarde te brengen. Uit het schema blijkt,
dat bij het verplaatsen van contact F tevens de frequentie van de open keten
wordt gewijzigd. Bij het afstemmen moet hiermede dus rekening worden
gehouden.
De koppeling wordt zodanig ingesteld, dat de energie in enkele perioden
aan de antennekring wordt overgedragen. Hierna blust de vonk en de antenne
trilt in eigen frequentie uit. De stroom in gesloten en open keten verloopt
dan zoals dit in resp. a en b van fig. 204 is aangegeven. Na het tijdstip tx trilt
de antennekring in eigen frequentie uit, waardoor van dit moment af het
dubbelgolfverschijnsel wordt vermeden. Daar van dit moment af geen energie
door de vonkbrug wordt verbruikt, is de trilling veel minder gedempt dan bij
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plain aerial het geval is. Men noemt deze wijze, waarop gedempte trillingen
worden opgewekt, stootopwekking. Het is alsof de gesloten keten aan de antenneketen een krachtige electrische stoot geeft, waardoor deze laatste plotseling
hoog opslingert, om daarna in eigen frequentie gedempt uit te trillen. De
gesloten keten wordt daarom vaak stootkring genoemd.
Het trillingsverschijnsel verloopt alleen dan op de hierboven beschreven
wijze, indien de vonkbrug de bluswerking naar behoren verricht, hetgeen
slechts mogelijk is, indien bij het afregelen van de zender de volgende punten
in acht worden genomen:
De koppelingsgraad tussen gesloten en open keten moet op een bepaalde
waarde worden ingesteld. Bij een te losse koppeling wordt de energie te lang
zaam overgedragen, waardoor er een te lange tijd stroom over de vonkbrug
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loopt en deze te veel wordt verhit. Bij te vaste koppeling wordt de energie zo
snel overgedragen, dat de vonkruimte geen tijd genoeg heeft om volkomen
te desioniseren. In beide gevallen zou het dubbelgolfverschijnsel weer in hevige
mate optreden. De koppelingsgraad moet derhalve de grootste waarde hebben,
waarbij het dubbelgolfverschijnsel zoveel mogelijk wordt vermeden. In de
regel blijkt dit bij een koppelingsgraad van 16 a 20 % het geval te zijn. De
energie wordt dart in enkele perioden overgedragen.
Verder moet de antennekring in resonantie zijn met de stootkring. Buiten
resonantie zal de antennekring minder hoog opslingeren, dus minder energie
uit de stootkring opnemen. Hierdoor blijft een te lange tijd stroom over de
vonkbrug lopen en wordt deze onnodig verhit.

.

Voeding met wisselstroomgenerator. In fig. 203 kan men op de
klemmen van de smoorspoelen de inductor aansluiten. Bij zenders van groter
vermogen en ook bij de tegenwoordige noodzenders, wordt de energie evenwel
opgewekt door een wisselstroomgenerator.
In fig. 205 is dit schematisch aangegeven. De generator wekt in de regel
een wisselspanning met een frequentie van 500 of 600 p/sec op, die door de
transformator wordt opgetransformeerd. In de laagspanningswisselstroomkring
is de seinsleutel S opgenomen en meestal ook een laagfrequent-smoorspoel Lr,
die straks ter sprake komt.
Bij wisselstroomvoeding dient men in verschillende opzichten een veel
grotere voorzichtigheid in acht te nemen dan bij het gebruik van een inductor.
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De secundaire van een inductor kan bij iedere onderbreking van de hamer
nooit meer energie afgeven dan door de primaire stroom in het magnetisch
veld is opgehoopt. Zelfs kortsluiting van de secundaire kan daarom in de
regel nog niet veel kwaad. De energie, die een transformator als in fig. 205
secundair afgeeft, hangt echter af van de weerstand, die op de secundaire
klemmen is aangesloten. Een transformator neemt primair automatisch zoveel
energie op als er secundair wordt gevraagd. Kortsluiting van een transformator
heeft daarom in de regel zeer ernstige gevolgen.
Nu is in fig. 205 de vonkbrug direct op de klemmen van de transformator
aangesloten. Als de vonkbrug doorgeslagen is, vormt deze een weerstand van
slechts enkele ohms, waardoor de secundaire van de
transformator dan practisch is kortgesloten. Worden
geen bijzondere maatregelen genomen, dan zal door
deze kortsluiting schade aan transformator, gene
rator en vonkbrug kunnen ontstaan, terwijl door
boogvorming in de vonkbrug de bluswerking wordt
teniet gedaan.
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Fig. 205.

Een goede werking verkrijgt men alleen als er voor gezorgd wordt, dat, op
het moment dat de vonkbrug doorslaat, de stroom en de e.m.k. van de gene
rator beide nul zijn. Het kortsluiten van de vonkbrug kan op dat moment
geen kwaad. Men bereikt dit door de e.m.k. van de generator zo groot te nemen,
dat op het moment, waarop de vonkbrug doorslaat, het opladen van de conden
sator juist beëindigd is. De stroomsterkte is dan immers nul. Heeft men er
nu tevens voor gezorgd, dat er in de kring, waarin de generator werkt, resonantie
heerst voor de generatorfrequentie, dan is op dat moment tevens de e.m.k.
van de generator nul. Nu kan men volgens de bekende aequivalente schakeling
van de transformator, de condensator in de primaire kring denken, mits de
capaciteit met het kwadraat van de transformatieverhouding wordt vermenig
vuldigd. De generator is dus capacitief belast. Nu weegt veelal de zelfinductie
van de generator wel ongeveer tegen deze capacitieve belasting op, zodat de
mogelijkheid bestaat, dat er ongeveer resonantie heerst. Is dit niet het
geval en blijkt de generator capacitief belast te zijn, dan schakelt men wel
eens een extra zelfinductie in de laagspanningswisselstroomleiding, zodat
resonantie wordt verkregen. Men noemt deze spoel laagfrequent-resonantiespoel.
In fig. 206 is aangegeven, hoe bij een goede instelling de stroom i, de e.m.k.
van de generator e en de spanning van de condensator vc verlopen. Gedurende
een halve periode van de generatorwisselspanning loopt de stroom in één richting
en laadt de condensator op. Bij juiste instelling van de generator-e.m.k. gaat
op het tijdstip tlf als het opladen juist geëindigd is, de vonk over en ontlaadt
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de condensator zich oscillerend in de stootkring. Duidelijkheidshalve zijn de
perioden van de hoogfrequente trilling in de figuur sterk vergroot getekend.
Stel, dat de generator een 500-periodenmachine is en dat de zender is af
gestemd op 500 kp/sec (600 m), dan is de tijd, waarin de condensator opgeladen
wordt, een halve periode van de generatorwisselspanning, dus 0,001 sec. Een
periode van de hoogfrequente trilling is 0,000 002 sec. Het is duidelijk, dat,
indien de figuur op schaal was getekend, de tijdstippen tY en £a practisch zouden
samenvallen.
Op het tijdstip £a zijn dus de e.m.k., de stroom en de condensatorspanning
wederom nul en is derhalve de begintoestand weer ingetreden. De generator
laadt de condensator nu wederom op, doch nu in tegengestelde zin, waarna
op het tijdstip U
de ontlading weer
plaats heeft. Zo
treedt er iedere vci e
duizendste
se^4
1^
conde een vonk
Si \
*3
op en wordt er
dan een golftreintje uitgezon
den.
Het signaal
wordt dus op het
ontvangstation
als 1000 tikken per seconde, dat is als een hoge fluittoon waargenomen. Vroeger
is reeds opgemerkt, dat het oor voor deze toonhoogte het gevoeligste is.
Daarom bezigt men in de regel een 500-periodenmachine.
Bij goede instelling van de zender is de vonk blauw-groen en is de toon
een heldere fluittoon. Een gele vonk duidt op boogvorming in de vonkbrug.
De spanning is dan in de regel te hoog en moet beter worden ingesteld.
Vroeger is opgemerkt, dat de antenne nogal aan capaciteitsverandering
onderhevig is. Daarom moet, wanneer men begint te seinen, de antenne steeds
in resonantie met de stootkring gebracht worden, hetgeen met de antennevariometer V kan geschieden. Als indicatiemiddel heeft men de antenneampèremeter A, die bij resonantie een maximum aanwijst (piekt).
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VIJFDE HOOFDSTUK.

GERICHTE ONTVANGST.
§ 72.

DOEL VAN GERICHTE ONTVANGST.

Ontvangers, die zodanig zijn geconstrueerd, dat de sterkte van de ontvangen
signalen afhankelijk is van de richting, waaruit de electromagnetische golven
tot de ontvanger komen, noemt men ontvangers voor gerichte ontvangst.
De bijzondere constructie, die gerichte ontvangst mogelijk maakt, schuilt
niet in de ontvanger zelf, doch is uitsluitend een eigenschap van het gebruikte
bijzondere antennesysteem. Het is dus logischer te spreken van antennesystemen voor gerichte ontvangst.
Er zijn in hoofdzaak twee redenen, waarom gerichte ontvangst wordt toegepast.
Veroorzaken twee zendstations, welke op dezelfde golflengte werken, een
ongeveer even grote e.m.k. in de ontvangantenne, dan zijn deze stations met
de gewone selectiemiddelen in de ontvanger niet van elkaar te scheiden.
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Bevinden deze zendstations zich t.o.v. de ontvanger in verschillende richtingen,
dan is het door middel van een gericht antennesysteem mogelijk het ene station
sterker te ontvangen dan het andere. In gerichte ontvangst heeft men dus een
bijzonder selectiemiddel. Op vaste stations wordt om deze reden wel gerichte
ontvangst toegepast. Voor de zeevaart kan deze toepassing buiten beschouwing
blijven.
Een tweede toepassing van gerichte ontvangst is het bepalen van de richting,
waaruit de electromagnetische golven van een zender tot de ontvanger komen.
Deze toepassing is voor de zeevaart van zeer groot belang, want zij stelt den
zeeman in staat de ontvangen stations te peilen.
Een ontvanger, die is ingericht om de richting te bepalen, waaruit de electro
magnetische golven komen, wordt richtingzoeker genoemd.
Ieder, die enigermate met de zeevaart op de hoogte is, zal onmiddellijk
inzien, welk een grote waarde de richtingzoeker voor den zeeman heeft. Men
denke slechts aan de plaatsbepaling door middel van radiopeilingen. Bij kustnavigatie tijdens mist of bij het aanlopen van het land, als bewolking het
maken van een astronomisch bestek heeft verhinderd, is plaatsbepaling door
middel van radiopeilingen vaak een ware uitkomst.
Ook bij het opsporen van een in nood verkerend schip bewijzen radio
peilingen enorme diensten, want vaak is zo’n schip door de moeilijke omstandig
heden, waarin het heeft verkeerd, niet in staat
zijn juiste positie op te geven, terwijl ook een
te hulp komend schip door dagen lang slecht
weer een onnauwkeurig bestek kan hebben.
A
R
e>
In dit hoofdstuk wordt het principe, waarop
dit belangrijke instrument berust, besproken.
§ 73. ONTVANGST MET RAAMANTENNE.
Fig. 207 stelt de eerste hoogfrequenttrap van
een ontvanger voor. Aan de punten D en C,
waaraan voor ongerichte ontvangst antenne en
aarde worden aangesloten, zijn thans de klem
men van de raamantenne R verbonden. R is
een verticaal raam, dat om een verticale as
kan draaien en dat met de spoel CD een ge
sloten keten vormt. Bij de hier volgende ver
lil/
I
klaring wordt aangenomen, dat de afstand van
111
de beide verticale raamzijden zeer klein is t.o.v.
I I
de golflengte van de ontvangen signalen.
Fig. 208 stelt een bovenaanzicht van het
aardoppervlak voor, waarop een gedeelte van
Fig. 207.
het magnetisch stralingsveld is aangegeven, dat
wordt opgewekt door een zender, die zich op
grote afstand rechts van de figuur bevindt. Een dergelijke figuur is reeds
in § 30 (fig. 55) besproken. De magnetische krachtlijnen lopen horizontaal en
staan loodrecht op de richting van voortplanting PO. De afstand OP is gelijk
aan de golflengte. De figuur geeft de toestand slechts voor één moment weer.
De krachtlijnen verplaatsen zich nl. met de snelheid van het licht in de
richting van voortplanting. Wanneer men dus de uitwerking, die het veld
op de raamantenne heeft, wil nagaan, moet men zich voorstellen, dat het
gehele samenstel van krachtlijnen zich met de snelheid van het licht naar
links verplaatst. Wat de figuur betreft, is het echter eenvoudiger zich de
krachtlijnen in rust te denken en het raam met de lichtsnelheid naar rechts

cLööJ D
EfWV

H

i86
te laten bewegen. Dit komt op hetzelfde neer. In beide gevallen bewegen de
krachtlijnen zich t.o.v. het raam op dezelfde wijze.
In fig. 208 is AB het bovenaanzicht van het raam, dat met zijn vlak in de
richting van voortplanting is geplaatst. Alleen de verticale zijden van het raam,
in het vervolg raamzijden genoemd, worden door de krachtlijnen gesneden,
waardoor hierin hoogfrequente wissel-e.m.k.’en worden opgewekt, op dezelfde
wijze als reeds in § 30 voor een verticale antenne is besproken. De momentele
waarde van de e.m.k. in een raamzijde is evenredig met het aantal kracht
lijnen, dat op het beschouwde moment wordt doorsneden. Wanneer het raam
dus met een eenparige snelheid door het magnetisch veld wordt bewogen, is
de momentele waarde van de e.m.k. in een raamzijde evenredig met de veld
sterkte op de plaats, waar die raamzijde zich op het beschouwde moment
bevindt.
In fig. 208b is dit grafisch voorgesteld. Op de X-as O P' is de afstand d
tot de zender afgezet. De verschillende punten van deze lijn komen dus overeen
met de er boven ge
legen punten van de
lijn OP in fig. 208a.
A e>
P
&
Op de Y-as is de
i I
grootte van de
e.m.k. in een raam
v
zijde
aangegeven,
\ |”Nr
e
wanneer deze zich
in de verschillende
b
'o' A, B, A2 E>2 è>3
punten van de X-as
p'
bevindt.
5' SV
d
•T
Als het raam zich
bij AjBj bevindt, is
de e.m.k. in raam
Fig. 208a en b.
zijde A, dus gelijk
aan AjC volt en in raamzijde B, gelijk aan BjD volt. Beide e.m.k.'en zijn
naar boven gericht en staan in de raamkring dus in oppositie. De resulterende
e.m.k. in de raamkring is derhalve gelijk aan het verschil DE van deze twee
e.m.k.'en. Deze resulterende waarde wordt de momentele waarde van de raame.m.k. genoemd. Daar de e.m.k. in Bx groter is dan in Aj, is de raam-e.m.k.
in dit geval linksom gericht.
Laat men het raam verder naar rechts bewegen, dan blijkt uit de figuur,
dat de beide e.m.k.'en in de raamzijden toenemen, doch dat hun verschil,
dat is dus de raam-e.m.k., afneemt. In stand A2B2 zijn de e.m.k.'en in de
raamzijden beide nagenoeg maximaal en aan elkaar gelijk, waardoor de raame.m.k. nul is. Zodra het raam deze plaats is gepasseerd, nemen de e.m.k.’en
in de beide raamzijden af, maar hun verschil neemt toe, waardoor de raame.m.k. eveneens toeneemt. Tevens is deze van richting omgekeerd, omdat
thans de e.m.k. in raamzijde A groter is dan die in B. In de stan dA3B3b.v.
is de raam-e.m.k. gelijk aan KM en rechtsom gericht.
Hierna blijft de raam-e.m.k. toenemen en is bij A4B4 maximaal, nl. gelijk
aan A4N + B.,S (in deze stand moeten de e.m.k.'en in de raamzijden worden
opgeteld, omdat de e.m.k. in raamzijde B reeds van richting is omgekeerd
en die in raamzijde A nog niet).
Bij het verder voortbewegen neemt de raam-e.m.k. weer af, doch blijft nog
dezelfde richting behouden. In stand A5B5 b.v. is zij gelijk aan TU en rechtsom
gericht, in stand A6BG weer nul en keert van richting om.
Uit deze beschouwing volgt, dat de raam-e.m.k. een wissel-e.m.k. is, die
dezelfde frequentie heeft als de e.m.k.'en in de raamzijden. Zij veroorzaakt
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een hoogfrequente wisselstroom in de raamkring, waardoor hoogfrequente
wisselspanningen in de spoel EF van de ontvanger (fig. 207) worden geïndu
ceerd. Het is dus de raam-e.m.k., die de ontvangst veroorzaakt en van haar
grootte hangt de ontvangsterkte af. Daarom moet deze e.m.k. eerst wat nader
worden beschouwd.
Uit fig. 208 blijkt, dat de raam-e.m.k. een wissel-e.m.k. is, waarvan de
minima samenvallen met de maxima van de e.m.k.'en in de raamzijden en ook
met die van het magnetisch veld. Zij heeft derhalve een faseverschil van 90°
met deze grootheden.
De grootte van de raam-e.m.k. is recht evenredig met het verschil in afstand
van de beide raamzijden tot de zender. Dit volgt direct uit fig. 208. Daar de
afstand van de raamzijden steeds zeer klein is t.o.v. de golflengte, mag het
stukje CD als recht worden aangenomen. Uit de rechthoekige driehoek CDE
volgt dan direct, dat DE evenredig is met CE, dus, dat de momentele waarde
van de raam-e.m.k. recht evenredig is met het verschil in afstand van de beide
raamzijden tot de zender.
De e.m.k. in een raamzijde is recht evenredig met de hoogte van die raamzijde, omdat het aantal per seconde gesneden krachtlijnen hiermede even
redig is. De raam-e.m.k., die het verschil is van de e.m.k.'en in de raamzijden,
is dus eveneens recht evenredig met de raamhoogte. De raam-e.m.k. is dus
evenredig zowel met de afstand van de raamzijden als met de hoogte ervan,
dus evenredig met het oppervlak van het raam.
In de regel bestaat het raam uit meer dan één winding. Voor iedere winding
geldt dan het hiervoor besprokene. Daar alle windingen in serie staan, is de
raam-e.m.k. eveneens evenredig met het aantal windingen. Het product van
het raamoppervlak en het aantal windingen noemt men het windingsoppervlak
van het raam.
De raam-e.m.k. is dus recht evenredig met het windingsoppervlak van het raam.
Er is reeds opgemerkt, dat de raam-e.m.k. in de regel zeer veel kleiner is
dan de e.m.k., die in een verticale antenne wordt opgewekt. In fig. 208 komt
dit niet sterk genoeg tot uitdrukking, omdat daar, ter wille van de duidelijk
heid, het raam veel te groot is getekend t.o.v. de golflengte. De ramen, die bij
de aan boord in gebruik zijnde richtingzoekers worden gebruikt, hebben een
diameter van ongeveer een meter. Indien men voor de kortste golf, die nog
met deze apparaten ontvangen kan worden, dat is voor ongeveer 100 m,
het raam in fig. 208 op schaal tekent, moet de afstand AjBj V100 deel van 0'P'
zijn. Dan blijkt echter duidelijk, dat de maximale waarde van de raam-e.m.k.
NS' zeer veel kleiner is dan de maximale waarde VO' van de e.m.k. in een
raamzijde. En deze laatste is zelf reeds zeer klein, nl. gelijk aan een e.m.k.,
die opgewekt wordt in een verticale antenne van slechts een meter hoogte.
Deze beschouwing geldt weliswaar slechts voor een raam van een enkele
winding, doch wanneer het raam meer dan één winding heeft, wordt zowel de
e.m.k. in de raamzijden als de raam-e.m.k. met het windingstal vermenigvuldigd,
zodat de verhouding tussen beide e.m.k.'en dezelfde blijft.

Bij de hierboven gegeven beschouwing was het vlak van het raam in de
voortplantingsrichting van de golf geplaatst. In fig. 209 is het raam in boven
aanzicht in drie verschillende standen getekend. De zender bevindt zich op
grote afstand rechts van de figuur op de lijn VZ en de golven planten zich
dus in de richting ZV voort. Hiervoor is aangetoond, dat de raam-e.m.k.
evenredig is met het verschil in afstand van de beide raamzijden tot de zender.
In de stand AB is dit verschil zo groot mogelijk, nl. gelijk aan de afstand,
waarop de beide raamzijden zich t.o.v. elkaar bevinden. In deze stand, waarbij
het vlak van het raam in de richting van voortplanting is gesteld, is de effectieve
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waarde van de raam-e.m.k. dus zo groot mogelijk, waardoor er met de grootste
geluidssterkte ontvangen wordt.
In de stand AjBj echter is het verschil in afstand van de beide raamzijden
tot de zender slechts gelijk aan DC, waardoor de raam-e.m.k. zoveel kleiner
is als de verhouding van DC tot AB bedraagt. Deze verhouding is gelijk aan
de cosinus van hoek a, waaruit dus volgt, dat de waarde van de raam-e.m.k.
bij een willekeurige stand van het raam gelijk is aan die bij de stand van
maximale ontvangst, vermenigvuldigd met de cosinus van de hoek, die het
raamvlak maakt met de voortplantingsrichting van de golf.
In stand A2B2 staat het raamvlak loodrecht op de voortplantingsrichting
en aangezien de cosinus van 90° nul is, is de raam-e.m.k. in deze stand dus nul.
Dit is ook rechtstreeks uit fig. 208 te zien. Als het raam
loodrecht op de voortplantingsrichting staat, lopen de
krachtlijnen evenwijdig aan het raamvlak. De momen
tele waarden van de e.m.k.'en in de beide raamzijden
zijn dan steeds gelijk, waardoor de raam-e.m.k. nul is.
In fig. 210 is het
verband tussen de
grootte van de raame.m.k. en de stand
van het raam gra
fisch voorgesteld in
een polair coör
dinatenstelsel. Zo'n
coördinatenstelsel is
nl. zeer geschikt om
een grafische voor
stelling te geven van
een grootheid, die
een functie is van een hoek. Een polair coördinatenstelsel bestaat uit een
rechte lijn DX, poolas genaamd, waarop een punt O is aangenomen, dat de
pool genoemd wordt. Met de pool als draaipunt, laat men een andere rechte
lijn, de voerstraal, draaien. Het verband tussen een hoek en een grootheid
wordt dan gegeven door de grootte van de hoek, die de voerstraal met de
poolas maakt, en de lengte van de voerstraal.
In het hier beschouwde geval geeft de poolas DX de richting van voort
planting aan en de voerstraal de stand van het raam, terwijl de lengte van de
voerstraal de grootte van de raam-e.m.k. in die stand voorstelt. In stand OA
is de raam-e.m.k. maximaal en wordt voorgesteld door OH. In de stand OP
is zij dan gelijk aan OH cos a. Deze waarde wordt gevonden door uit H een
loodlijn op OP neer te laten, want OK = OH cos a. Op dezelfde wijze worden
de overige punten van de grafische voorstelling gevonden. Volgens een bekende
stelling uit de meetkunde liggen de punten H, K, C, enz. alle op een cirkel
met OH als middellijn.
Voor de raamstanden, waarbij raamzijde B zich dichter bij de zender bevindt
dan raamzijde A, dus waarbij in fig. 210 B boven en A beneden de lijn RS
ligt, vindt men op dezelfde wijze de cirkel met OD als middellijn, waarbij
OD = OH.
Dit polaire diagram geeft een duidelijk overzicht van het verloop van de
raam-e.m.k. als het raam 360° wordt rondgedraaid. Het wordt naar zijn vorm
achtvormig diagram genoemd.
Bij ontvangst is besproken, dat de met een ontvanger verkregen geluids
sterkte afhankelijk is van de grootte van de hoogfrequente wisselspanning
aan de ingangsklemmen van de ontvanger. De met een raamontvanger ver-
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kregen ontvangsterkte is dus op een of andere wijze evenredig *) met de
grootte van de raam-e.m.k. Wanneer men met een raamontvanger een station
ontvangt, terwijl het raam uit de stand OA (fig. 210) langzaam 360° wordt
rondgedraaid, hoort men derhalve de geluidssterkte van maximaal afnemen
tot nul in stand OS, weer toenemen tot maximaal in stand OD, daarna afnemen
tot nul in stand OR en vervolgens weer toenemen tot maximaal in stand OA.
Als het raam in de stand van minimum-ontvangst is gesteld, bevindt de zender
zich dus op een lijn, die loodrecht op het vlak van het raam staat; in de stand
van maximum-ontvangst daarentegen op een lijn, die in het vlak van het
raam ligt.
Hoewel men dus uit ieder van deze beide raamstanden de richting van de
zender kan afleiden, wordt uitsluitend de stand van minimum-ontvangst
hiervoor gebruikt en wel omdat men op het minimum veel scherper kan
instellen dan op het maximum. Uit het achtvormige diagram blijkt nl., dat de
raam-e.m.k. in de buurt van het maximum slechts weinig met de draaiingshoek van het raam verandert; in de buurt van het minimum daarentegen
zeer sterk. Wordt het raam nl. uit de stand OH een hoek fi gedraaid (fig. 210),
dan neemt de e.m.k. af met een bedrag gelijk aan OH — OF = HF. Wordt
het daarentegen uit de stand OR eenzelfde hoek gedraaid, dan neemt de
e.m.k. toe van o tot een bedrag OP.
§ 74.

BEPALEN VAN DE RICHTINGSZIN.

Als het raam in de stand van minimum-ontvangst is gesteld, weet men,
dat de gepeilde zender zich bevindt op een lijn, die loodrecht door het vlak
van het raam gaat.
Het is echter niet bekend of de zender zich aan de ene zijde dan wel aan '
de andere zijde van het raam bevindt. Men verkeert nog in twijfel omtrent
twee richtingen, die 180° verschillen, of, zoals men het uitdrukt, wel is de
richting doch niet de richtingszin van de zender bekend. Het opheffen van
deze twijfel heet het bepalen van de richtingszin.
Wanneer men uit twee raamstanden, die onderling 180° verschillen, de
richtingszin wil bepalen, moet er, wat de uitwerking van het electromagnetisch
veld betreft, verschil tussen bestaan. Bij de twee standen voor minimumontvangst is dit niet het geval, want in beide standen bevinden de twee raamzijden zich op gelijke afstand tot de zender, waardoor de momentele waarden
van de e.m.k.'en in de raamzijden steeds aan elkaar gelijk zijn.
Tussen elk ander paar raamstanden, die onderling 180° verschillen, bestaat
echter wel een verschil. In de ene stand staat nl. raamzijde A, in de andere
daarentegen raamzijde B dichter bij de zender. Teneinde na te gaan, welk
verschil dit maakt, beschouwe men fig. 208. In'deze figuur staat raamzijde B
dichter bij de zender dan A en hierdoor is op het moment, dat het raam zich
bij AjBj bevindt, de e.m.k. in Bx groten dan die in Ax. Wordt het raam 180°
gedraaid, dus worden in de figuur de raamzijden A* en Bx verwisseld, dan
staat A, dichter bij de zender dan Bj en wordt er dus in Ax een grotere e.m.k.
opgewekt dan in B^ De momentele waarde van de raam-e.m.k. heeft in beide
beschouwde gevallen een tegengestelde richting. Deze redenering geldt voor
alle momentele waarden en hieruit volgt, dat het verschil tussen twee raam
standen, die onderling 180° in richting verschillen, hierin bestaat, dat de
raam-e.m.k.'en in tegenfase zijn.
Als in fig. 210 de zender zich in de richting OX bevindt, is in de raam') Zeker niet recht evenredig! Denk aan hetgeen in § 6 is gezegd omtrent de logarithmische werking van het oor.
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standen, die in de bovenhelft van de figuur zijn aangegeven, raamzijde A dichter
bij de zender dan raamzijde B. Bij de in de benedenhelft aangegeven raamstanden bevindt zich echter raamzijde B dichter bij de zender dan raamzijde A.
Derhalve verschillen de e.m.k. en, die door de bovenste cirkel zijn aangegeven,
1800 in fase met die, welke de onderste cirkel
aangeeft. En daar, zoals in de vorige paragraaf
is aangetoond, de raam-e.m.k. 90° in fase ver
schilt met het magnetisch stralingsveld, ijlen
de door de ene cirkel aangegeven e.m.k.'en
90° vóór, die, welke de andere cirkel aangeeft,
daarentegen 90° na op het stralingsveld ter
plaatse van het raam.
Van dit onderscheid wordt gebruik gemaakt
om de richtingszin van de zender te bepalen.
R
Men combineert hiertoe de raamontvangst met
5
die van een verticale antenne.
Lr
In fig. 211 is een verticale antenne inductief
aan de raamkring gekoppeld. In de raamkring
V-Q-QÜ/
worden nu dus twee e.m.k.'en opgewekt, nl.
de raam-e.m.k. en de door de verticale antenne
geïnduceerde e.m.k. De e.m.k., die het stralings
veld in een verticale antenne opwekt, is onaf
hankelijk van de richting,waaruit de golf komt.
De e.m.k., die de verticale antenne in het raam
induceert, is hiervan dus eveneens onafhankelijk
en wordt in het polaire diagram dus voorgesteld
door een cirkel, waarvan de straal de grootte
van de e.m.k. voorstelt.
Reeds eerder is opgemerkt, dat de e.m.k. in
een verticale antenne zeer veel groter is dan
de raam-e.m.k. In de antenneketen wordt nu
een weerstand R geschakeld, waardoor de stroom
zoveel wordt verzwakt, dat de e.m.k., die de
antennestroom in de raamkring induceert, even
groot is als de raam-e.m.k., voor het geval het
raam in de stand van maximum-ontvangst is
gesteld. In het polaire diagram wordt de straal
van de cirkel, die de door de antenne ge
ïnduceerde e.m.k. voorstelt, dan gelijk aan de
middellijn van de cirkel van het achtvormige
diagram.
In fig. 212, waarin de twee kleine cirkels het
achtvormige diagram vormen, stelt de cirkel
KDML de door de verticale antenne geïn
duceerde e.m.k. voor. Het polaire diagram voor
de resulterende e.m.k. in het raam wordt ver
kregen door voor iedere raamstand de raam-e.m.k. en antenne-e.m.k. op de
juiste wijze op te tellen. Hiertoe moet echter de fase van de door de antenne
geinduceerde e.m.k. bekend zijn. Nu induceert het stralingsveld in een verticale
antenne een e.m.k., die met het veld in fase is. Door de grote waarde van de
ohmse weerstand R, is de antennestroom nagenoeg in fase met die e.m.k.,
dus ook met het stralingsveld. De antennestroom induceert in de raamkring
een e.m.k., die 90° naijlt op die stroom, zodat tenslotte de e.m.k., die de
antenne in de raamkring induceert, ongeveer 90° naijlt op het stralingsveld.
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Reeds eerder is vermeld, dat de raam-e.m.k. in de ene cirkel van het achtvormige
diagram 90° voor-, die in de andere cirkel 90° naijlt op het stralingsveld. In de
ene helft van het achtvormige diagram zijn derhalve de raam-e.m.k. en de door
de antenne geïnduceerde e.m.k. met elkaar in fase en bestaat de resulterende
e.m.k. dus uit hun algebraïsche som. In de andere helft daarentegen zijn deze
e.m.k.'en in tegenfase en moet hun algebraïsch verschil genomen worden.
Men heeft dus in fig. 212 OK+OK = ON; OA-f OB = OC; OD+o = OD;
OF —OE
OG; enz. en vindt aldus de verschillende punten van de dik
getrokken kromme. Deze kromme is het polaire diagram voor de gecombineerde
ontvangst met het raam en de verticale antenne en wordt, naar de vorm,
hartvormig diagram genoemd. Het hartvormige diagram heeft slechts één
maximum en één minimum, resp. bij de twee standen, waarbij het vlak van
het raam in de richting van voortplanting is gesteld.
Het raam wordt nu van een wijzer voorzien, die de richting van de zender
aanwijst, als het raam in de stand voor minimum-ontvangst is geplaatst. In
fig. 212 is dit richting OM. Die wijzer ligt dus in het vlak van het raam en
de juiste stand wordt proefondervindelijk bepaald, door een station te peilen,
waarvan de richtingszin bekend is.
Men kan ook de wijzer in een van de twee standen willekeurig aanbrengen.
Blijkt bij de proefpeiling de keuze foutief te zijn, dan kan het maximum met
het minimum van het hartvormige diagram verwisseld worden door de aan
sluitingen van de spoel S in fig. 211 om te wisselen. Hierdoor verandert de
e.m.k., die de antenne in het raam induceert, 180° in fase, waardoor in fig. 212
het minimum boven en het maximum beneden komt.
Als de wijzer eenmaal in de juiste stand is geplaatst, zal hij steeds, wanneer
een willekeurige zender wordt ontvangen, de richting van deze zender aan
wijzen, als het raam in de stand voor minimum-ontvangst is gesteld. Door
verschillende oorzaken is het minimum van het hartvormige diagram echter
lang niet zo scherp en nauwkeurig als dat van het achtvormige diagram. Daarom
wordt het hartvormige diagram enkel gebruikt om de richtingszin te bepalen.
Het nauwkeurig peilen doet men steeds in het achtvormige diagram.
Als men een station wil peilen, wordt de ontvanger van de richtingzoeker er op
afgestemd, zodat men het station hoort. Als de richting ongeveer bekend is, stelt
men tijdens het afstemmen het raam in de stand voor maximum-ontvangst.
Is van de richting niets bekend, dan moet men tijdens het afstemmen het raam
wat heen en weer draaien, want stond het toevallig in de stand van minimumontvangst, dan zou men het station ook bij juiste afstemming niet horen.
Wanneer het station goed ontvangen wordt, schakelt men de verticale
antenne uit en draait het raam langzaam in de stand, waarin de ontvangsterkte
minimum is. Teneinde de juiste stand van minimum-ontvangst vast te stellen,
wordt enige malen door het minimum heen gedraaid, waardoor men de
ontvangsterkte in de buurt van het minimum goed verkent, om tenslotte het
raam in die stand te plaatsen, waar men, zowel naar rechts als naar links
draaiende, de geluidssterkte hoort toenemen.
Wanneer de ontvangst erg zwak is, zal, terwijl het raam van de stand van
maximum- naar die van minimum-ontvangst wordt gedraaid, het geluid reeds
verdwijnen, voordat de juiste stand is bereikt. Er is dan een heel gebied in
de buurt van het juiste minimum, waarbinnen geen ontvangst wordt ver
kregen. Als dit gebied niet al te breed is (niet groter dan 30° k 40°), kan een
geoefend waarnemer toch de juiste stand bepalen, door het raam enige malen
heen en weer te draaien en van de twee standen, waarbij het geluid verdwijnt
en weer doorkomt, het gemiddelde te nemen. Men noemt dit peilen in de
zwaai (swing-bearing).
i
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Ook in gevallen, waarbij de zender wel in iedere stand wordt gehoord, maar
___
waarbij het minimum niet scherp is, past men deze methode toe. Men neemt
dan het gemiddelde van twee standen ter weerszijden van het minimum,
waarbij de geluidssterkte even groot is.
Wanneer aldus het minimum is vastgesteld, weet men, dat de zender zich
bevindt op een lijn, die loodrecht door het raamvlak gaat. Daarom heeft men
loodrecht op het vlak van het raam een wijzer aangebracht, die dus in de stand
voor minimum-ontvangst óf in de richting van de zender, óf in de tegenover
gestelde richting wijst.
Nu wordt de verticale antenne ingeschakeld en het raam in de stand van
minimum-ontvangst volgens het hartvormige diagram geplaatst. Uit de verklaring van dat diagram volgt, dat het raam hiertoe go° moet worden gedraaid.
De wijzer, die bij het hartvormige diagram behoort en die dus in de richting
van het vlak van het raam staat, wijst nu aan of de wijzer van het achtvormige
diagram zoeven de juiste richting heeft aangewezen of dat de tegenovergestelde
richting moet worden genomen.
Het is duidelijk, dat de peiling volgens het hartvormige diagram slechts ruw
behoeft te worden genomen. Het nauwkeurige peilen heeft immers reeds
plaats gehad en men behoeft nog slechts te kiezen tussen de twee richtingen,
die onderling i8o° verschillen.
Bovengenoemde wijzers lopen langs een van een graadverdeling voorziene,
cirkelvormige rand, waarop de peiling wordt afgelezen. De graadverdeling
loopt rechtsom van o tot 360°. Wanneer de richtingzoeker aan wal is geplaatst,
wordt de verdeelde rand zodanig opgesteld, dat de middellijn, die door o° en
1800 gaat, samenvalt met de ware Noord-Zuidlijn. Ten opzichte van het
middelpunt van de verdeelde rand bevindt zich dan o° in het Noorden, 90°
in het Oosten, 180° in het Zuiden, 270° in het Westen, enz.
Aan wal worden de peilingen t.o.v. het ware Noorden genomen. Onder
de richting van een gepeild station verstaat men de hoek, die de peilingslijn
maakt met de ware Noord-Zuidlijn. Daar de graadverdeling van o° tot 360°
wordt doorgeteld, ligt in deze definitie tevens de richtingszin opgesloten.
Indien b.v. de hoek, die de peilingslijn met de ware Noord-Zuidlijn maakt,
450 is, loopt de peilingslijn naar het Noord-Oosten en Zuid-Westen. Het
N.O. wordt echter door 450 aangeduid en het Z.W. door 2250.
Aan boord van een schip is het niet mogelijk de verdeelde rand zodanig
op te stellen, dat het nulpunt van de schaal steeds met het ware Noorden
overeenkomt, omdat bij koersver inderingen het gehele toestel met het schip
mede draait. Aan boord worden de peilingen t.o.v. het schip genomen. Met de
richtingzoeker bepaalt men de hoek, die de peilingslijn met de kiellijn maakt.
De verdeelde rand wordt zodanig opgesteld, dat de middellijn door de punten
o en 180 evenwijdig loopt met de kiellijn. De richtingen o°, 90°, 180° en 270°
komen dan overeen met resp. recht vooruit, dwars-op aan stuurboord, recht
achteruit en dwars-op aan bakboord. Uit deze peilingen kan met behulp van
het scheepskcmpas de richting t.o.v. het ware Noorden worden afgeleid. Dit
wordt in § 77 nader besproken.
Intussen is het niet noodzakelijk, dat de verdeelde rand in de hierboven
beschreven stand wordt aangebracht. Als deze rand b.v. een hoek a naar links
wordt gedraaid en men verzet de aan het raam bevestigde wijzer eenzelfde
hoek naar links, dan zal men gemakkelijk inzien, dat het, resultaat van de
peiling hetzelfde blijft. Het komt er immers slechts op aan, dat, indien het
vlak van het raam dwarsscheeps is gesteld (dat is dus in de stand van minimumontvangst voor signalen, die uit een richting recht vooruit of recht achteruit
komen), de wijzer voor het bepalen van de richting op o° of 180° staat. De
wijzer voor het bepalen van de richtingszin staat hier steeds loodrecht op.
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Men stelt de verdeelde rand steeds zodanig op, dat de waarnemer het nul
punt boven aan de schaal heeft. Als dus aan boord de richtingzoeker zodanig
is geplaatst, dat de waarnemer met het gezicht naar bakboord gekeerd is,
wijst ook het nulpunt van de schaal naar bakboord. In dat geval staat de wijzer,
die de richting aangeeft, juist in het vlak van het raam en die voor de richtingszin er loodrecht op.
Het afregelen van de verticale antenne. Uit fig. 212 blijkt, dat in de
raamstand OM alleen dan een minimum wordt verkregen, indien de door de
antenne geïnduceerde e.m.k. even groot is als de raam-e.m.k. Men kan de
door de antenne geïn
duceerde e.m.k. op de
juiste waarde brengen,
door óf de weerstand R
te regelen, óf de kop
peling van de spoel S
(fig. 211) te wijzigen.
Dit afregelen wordt
proefondervindelijk ge
daan.
In fig. 213 is het
hartvormige diagram
geconstrueerd voor het
geval, dat de door de
antenne geïnduceerde
e.m.k. te groot is. Deze
is nl. gelijk aan OA,
terwijl zij gelijk aan
OB moet zijn. Uit het diagram, dat geheel op dezelfde wijze als fig. 212 wordt
geconstrueerd, blijkt, dat geen absoluut minimum wordt verkregen, doch dat
in de stand van minimum-ontvangst de resulterende e.m.k. gelijk OC is. Als
dit geval zich voordoet, moet men óf R groter maken, waardoor de stroom in
de antenneketen kleiner wordt, óf de antenne losser met het raam koppelen.
In beide gevallen induceert de antenne een kleinere e.m.k. in de raamkring.
In fig. 214 is de door de antenne geïnduceerde e.m.k. te klein, nl. gelijk
aan OA in stede van OB. Uit de constructie blijkt, dat thans twee minima
optreden, nl. bij standen OD en OE. Tussen deze twee minima in wordt weer
ontvangst verkregen. In de stand OB b.v. is de resulterende e.m.k. in het raam
gelijk aan OC. Als dit geval zich voordoet, moet dus óf R kleiner worden
gemaakt, óf de antenne vaster met het raam worden gekoppeld.
§ 75.

AFWIJKINGEN.

Er zijn verschillende oorzaken, waardoor de richtingzoeker niet steeds de
juiste richting aangeeft, waarin het gepeilde station zich bevindt. Deze kunnen
in drie groepen worden verdeeld.
Ten eerste kunnen constructiefouten of gebreken van de richtingzoeker de
oorzaak zijn, dat het apparaat niet de juiste richting aangeeft, waarin de golven
zich ter plaatse van het raam voortplanten. Tot de voornaamste hiervan behoren
antenne-effect en directe ontvangst.
Ten tweede kan het electromagnetisch veld ter plaatse van het raam beinvloed worden door geleiders, die zich in de onmiddellijke nabijheid van de
richtingzoeker bevinden (aan boord zijn dit b.v. stagen, tuien en fluitlijnen,
het metaal van de scheepsromp of andere metaalmassa's). Hierdoor kunnen
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afwijkingen in de peiling ontstaan en bovendien kan het minimum worden
vertroebeld.
Ten derde kan de voortplantingsrichting van de golven op de weg tussen
zender en richtingzoeker gewijzigd worden, waardoor de golven ter plaatse
van het raam uit een andere richting komen dan die, waarin de zender zich
bevindt. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de gesteldheid van het
aardoppervlak waarover of het luchtruim waardoor de golven zich voortplanten. Tot deze groep behoren kustlijneffect en nachteffect.
Antenneseffect. In § 73 is besproken, dat de e.m.k.'en in de raamzijden
A en B (fig. 207) steeds even groot zijn, in welke stand het raam ook staat,
en dat alleen door het verschil in afstand van de raamzijden tot de zender
een stroom in de spoel CD wordt veroorzaakt, waardoor een e.m.k. in de
roosterspoel EF van de ontvanger wordt geïnduceerd. Wanneer het raam lood
recht staat op de richting van voortplanting, bevinden de raamzijden zich op
gelijke afstand tot de zender en is de
raam-e.m.k. nul. Hieruit werd besloten,
dat dan geen ontvangst wordt verkregen.
Daarbij is echter één omstandigheid
B
A
buiten beschouwing gebleven. De raam
zijden zijn nl. te beschouwen als twee ver
ticale antennes, waarin door het electromagnetische veld niet-quasi-stationnaire
stromen worden opgewekt op dezelfde
wijze als dit bij iedere verticale antenne
het geval is. Nu heeft de spoel CD (fig. 215)
capaciteit t.o.v. de roosterspoel EF en ook
t.o.v. omringende toestellen. In de figuur
is deze capaciteit door enkele denkbeeldige
condensatoren gestippeld aangegeven. De
raamzijden zijn dus twee parallel gescha
kelde verticale antennes, die door middel
van genoemde capaciteit met de aarde zijn
verbonden. De in deze antennes opgewekte
I
Jli
stromen doorlopen bovengenoemde con
I 11
densatoren en ook ten dele de spoel EF
I I
van de ontvanger, waardoor hierin een
hoogfrequente wisselspanning wordt opge
Fig. 215.
wekt, zodat ontvangst wordt verkregen.
De op deze wijze verkregen ontvangst
wordt uitsluitend veroorzaakt door de antennewerking van de raamzijden en
is onafhankelijk van de stand van het raam. Men noemt dit verschijnsel, dat,
zoals hierna zal blijken, afwijkingen in de peiling veroorzaakt, antenne-effect
of verticaal-effect.
Daar de door antenne-effect veroorzaakte e.m.k. onafhankelijk is van de raamstand, wordt zij in het polaire diagram door een cirkel voorgesteld, juist, zoals
dat in fig. 212 met de door een verticale antenne veroorzaakte e.m.k. het geval is.
Alleen zal, als het verticaal-effect niet in zeer hevige mate aanwezig is, de cirkel
veel kleiner zijn. Het verschil met het geval van fig. 212 is evenwel, dat daarbij
die e.m.k. precies in fase of tegenfase met de raam-e.m.k. is, terwijl de door
verticaal-effect veroorzaakte e.m.k. in het algemeen een willekeurig faseverschil
met de raam-e.m.k. heeft. In dit laatste geval kan het resulterende diagram
dus niet door algebraïsch optellen verkregen worden, doch moet dit optellen
vectorisch geschieden.
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Teneinde een inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het achtvormige diagram
door verticaal-effect van willekeurige fase wordt vervormd, zullen we de e.m.k.
in twee componenten ontbinden, nl. een component V, die in fase of tegenfase is met de raam-e.m.k. en een compcnent W, die er go° mede in fase ver
schilt, en vervolgens de uitwerking van ieder van die componenten afzonderlijk
nagaan.
In fig. 216 is de component V met het achtvormige diagram a en b samen
gesteld en geeft de zwaar getrokken kromme het resultaat weer. Aangezien
de component V in fase en tegenfase is met de raam-e.m.k., is hier dezelfde

OE

'OF

constructie als in fig. 212 toegepast. Blijkbaar bestaat
de uitwerking van deze e.m.k. hierin, dat de minima
verplaatst worden en niet meer tegenover elkaar liggen.
Ze blijven echter volkomen scherp.
In fig. 217 is de component W met het acht
vormige diagram samengesteld. De optelling geschiedt
hier vectorisch en aangezien het faseverschil go°
is, staan de vectoren loodrecht op elkaar. Voor een
tweetal richtingen, nl. OC en OF, zijn de vectorfiguren getekend. De zwaar getrokken kromme geeft
wederom het resultaat aan. In dit geval blijven de
beide minima blijkbaar op hun plaats en dus ook recht
tegenover elkaar. De resulterende e.m.k. wordt echter
niet nul; de minima zijn vertroebeld en het is on
mogelijk om er precies op in te stellen.
In het algemene geval, dat beide componenten aanwezig zijn, vertoont het
achtvormige diagram beide afwijkingen gelijktijdig en krijgt de in fig. 218 aan
gegeven gedaante. De minima zijn onzuiver en liggen niet tegenover elkaar.
Dit zijn de verschijnselen, waaraan men de aanwezigheid van verticaal-effect
ontdekt.
Het is duidelijk, dat antenne-effect de goede werking van een richtingzoeker
ernstig kan verstoren. Een richtingzoeker moet dan ook zodanig zijn samen
gesteld, dat dit euvel niet of niet noemenswaard voorkomt.
Bestrijden en compenseren van antenne-effect kan op zeer verschillende
wijzen geschieden. Op technische bijzonderheden van de verschillende in
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gebruik zijnde fabrikaten kan dan ook niet worden ingegaan. Het onderstaande
dient slechts om enig inzicht te geven in de principes, waarop de bestaande
schakelingen berusten.
Bij de schakeling van fig. 219, die overeenkomt met die van fig. 215, wordt
een punt G ongeveer in het midden van de spoel CD met de aarde verbonden.
De bovenvermelde verdeelde capaciteit tussen de spoelen CD en EF voert
thans practisch geen stroom meer, omdat zij door de aardverbinding is kort
gesloten. Afdoende werkt deze schakeling niet, omdat wel punt G geaard is,
maar de overige delen van spoel CD nog een, zij het dan ook kleine, wissel
spanning t.o.v. de aarde hebben. Indien
echter de spoelen CD en EF niet te vast
zijn gekoppeld, zodat de capaciteit t.o.v.
elkaar niet groot is, heeft die kleine wissel
A
spanning betrekkelijk weinig invloed.
Het is van veel belang, dat de juiste
plaats van punt G nauwkeurig wordt
vastgesteld en wel om de volgende reden.
Raamzijde A is nl. via het gedeelte CG
en raamzijde B via het stuk DG van spoel
CD geaard. Beide spoelhelften worden
dus door wisselstromen doorlopen, waar
van de momentele waarden steeds tegen
gesteld zijn gericht. Deze stromen wekken
in de spoel EF e.m.k.'en op, die in tegenfase zijn. Men kiest nu het punt G zodanig,
dat deze e.m.k.'en elkaar opheffen, zodat
er door de stromen in spoel CD, die via
punt G naar de aarde vloeien, geen ont
jb
vangst wordt verkregen. Alleen de rond
gaande stroom in de raamkring, die de
1 1
gehele spoel CD doorloopt, blijft de ge
wone raamontvangst veroorzaken.
Het afregelen van de middenaftakking
Fig. 219G geschiedt proefondervindelijk. Terwijl,
tijdens het ontvangen van een station, het
raam in de stand voor minimum-ontvangst is gesteld (achtvormig diagram),
wordt het contact zodanig verplaatst, dat het minimum zo zuiver mogelijk is.
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Directe ontvangst. De electromagnetische golven induceren niet alleen
e.m.k.'en in het raam, doch ook in de spoelen, verbindingsdraden en andere
geleiders van de ontvanger, indien deze althans door krachtlijnen worden
doorsneden. Wanneer deze e.m.k.'en ontvangst veroorzaken, spreekt men van
directe ontvangst. Deze is blijkbaar geheel onafhankelijk van de raamstand
en heeft een soortgelijke uitwerking als antenne-effect. De minima worden
er door verplaatst en vertroebeld, zodat fouten in de peiling optreden.
Directe ontvangst wordt voorkomen, indien alle toesteldelen in geaarde
koperen dozen worden afgeschermd. De afscherming moet echter zeer zorg
vuldig geschieden. Bij de constructie van richtingzoekers blijkt nl. steeds, dat
kleine openingen in de afscherming reeds belangrijke fouten in de peilingen
kunnen veroorzaken. De oorzaak hiervan is, dat de ontvanger van een richtingzoeker steeds is uitgerust met een zeer krachtige hoogfrequentversterker en
wel omdat met de zeer kleine raam-e.m.k.'en een krachtige ontvangst moet
worden verkregen. Kleine ongewenste e.m.k.'en worden echter evenveel
versterkt, zodat zij grote gevolgen kunnen hebben.
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Fouten veroorzaakt door omringende geleiders. Het te peilen electromagnetisch veld wekt e.m.k.'en op in alle geleiders, die door krachtlijnen worden
doorsneden. De hoogfrequente stromen, die hierdoor in die geleiders vloeien,
wekken magnetische velden op, zodat zich ter plaatse van het raam niet uit
sluitend het oorspronkelijke electromagnetische veld van de zender bevindt,
maar bovendien de velden, die worden opgewekt door geleiders, die het raam
omringen.
Aan boord van een schip, dat zelf een grote metaalmassa is en waar tal van
geleiders in de omgeving van het raam zijn opgesteld, wordt ter plaatse van
het raam een zeer ingewikkeld systeem van wisselvelden opgewekt.
Nu kan zo'n systeem steeds worden samengesteld tot twee velden, nl. een
veld B, dat in tijdfase of -tegenfase is met het oorspronkelijke door de zender
opgewekte veld en een veld C, dat daar 90° mede in tijdfase verschilt. Deze
velden hebben in het algemeen een andere richting dan het door de zender
opgewekte veld. Noemen we nu het door de zender opgewekte veld A, dan
is het gehele systeem dus gelijkwaardig met drie velden, nl.: Het oorspronkelijke
veld A, een veld B, dat daarmede in tijdfase of -tegenfase is en veld C, dat er
90° mede in tijdfase verschilt. Deze drie velden hebben wel dezelfde frequentie,
maar in het algemeen verschillende richtingen. In het vervolg zullen deze velden
kortheidshalve als A-, B- en C-veld worden aangeduid.
Daar het A- en B-veld met elkaar in tijdfase zijn, kunnen ze tot één veld
worden samengesteld, dat dan natuurlijk een andere richting heeft dan het
A-veld. Het B-veld veroorzaakt dus een fout in de peiling, maar het maakt de
minima niet onzuiver. Met het C-veld is dit anders. Wanneer dit met het
A-veld wordt samengesteld, zal de resulterende e.m.k. voor geen enkele richting
nul opleveren, want alleen twee e.m.k.'en, die in tegenfase zijn, kunnen elkaar
opheffen. Het C-veld maakt de minima dus onscherp.
De verschijnselen, die door het stralen van de omringende geleiders op
treden, zijn dus dezelfde als die, welke bij verticaal-effect worden waargenomen.
De minima worden verplaatst en zijn onscherp.
Toch is tussen beide foutoorzaken een groot verschil. Een door verticaaleffect veroorzaakte e.m.k. is onafhankelijk van de raamstand en wordt in het
polaire diagram dus door een cirkel aangegeven. Het B- en C-veld zijn echter
wisselvelden, die een bepaalde richting in de ruimte hebben. Een daardoor
veroorzaakte e.m.k. is dus wel afhankelijk van de raamstand en wordt in het
polaire diagram door een achtvormig diagram voorgesteld.
Hoe groot de fouten zijn, in welke zin ze vallen en hoe ze van de peiling
afhangen, is zeer in het algemeen niet te voorspellen. Het is immers mogelijk,
dat een enkele geleider, die een sterke stroom voert en vlak langs het raam
loopt, een overheersende invloed heeft. Van afwijkingen, welke in het algemeen
door de metaalmassa van het schip worden veroorzaakt, is dan natuurlijk geen
sprake meer.
Wat het bestrijden van de fouten betreft, geldt in de eerste plaats de regel,
dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom streeft men er steeds naar een
overheersende invloed van bepaalde geleiders te vermijden. Daar de dichtstbij
zijnde geleiders uiteraard het meeste storen, zal men trachten de onmiddellijke
omgeving van het raam zoveel mogelijk vrij van geleiders te houden. En als
er noodzakelijk lange geleiders, b.v. stagen, fluitlijnen, enz. in de nabijheid
van het raam moeten lopen, kan men de invloed daarvan zeer verminderen,
door die geleiders door middel van isolatoren in korte stukken te verdelen
en van de aarde te isoleren. De capaciteit van korte, geïsoleerde stukken draad
is slechts klein, waardoor de er in opgewekte stromen gering zijn.
Verder is de keuze van de opstellingsplaats zeer belangrijk. Het is gebleken,
dat een opstelling, waarbij de grote metaalmassa's, zoals schoorstenen, masten,
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derrickpalen, metalen dekhuizen, enz., symmetrisch rondom het raam verdeeld
zijn, zeer gunstig is. Zo is b.v. de opstelling midden tussen twee schoorstenen
vaak gunstiger dan die op enige afstand voor of achter beide.
Teneinde zoveel mogelijk aan de voorwaarde van symmetrie te voldoen,
wordt de richtingzoeker in de regel in het vlak van kiel en stevens opgesteld
en op een zodanige plaats, dat het raam zoveel mogelijk midden tussen de
masten, schoorstenen, enz., in staat.
Heeft men bij de opstelling aan boord deze voorzorgen in acht genomen,
dan vertonen de fouten op
ieder schip ongeveer het
zelfde beeld. Voor peilingen
uit de richting recht vooruit,
recht achteruit en dwars-op
is de fout in de regel nul en
voor de richtingen, die hier
juist tussen in liggen, maxi
90°— STUUftB
maal. Het teken van de fout BAKB *-27°
is zodanig, dat de hoek, die
de peilingslijn met de kiellijn maakt, kleiner gemeten
wordt dan deze werkelijk is.
Het is alsof de peilingen naar
de langsscheepse richting toe
worden gedrongen. Fig. 220
geeft hiervan een overzicht.
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De getrokken lijnen geven de richting aan, waarin een gepeild station zich
werkelijk bevindt en de stippellijnen die, waarin het met de richtingzoeker
wordt gepeild.
Men kan de fouten bepalen door een station te peilen, waarvan de juiste
richting nauwkeurig bekend is. Op welke wijze dit kan geschieden, wordt in
§ 78 besproken.
Onder de fout verstaat men het verschil tussen de richting die de richting
zoeker aangeeft en de ware richting t.o.v. de kiellijn. In het voorbeeld van
fig. 220 wordt een zender, die zich in werkelijkheid in de richting 1350 bevindt,
door de richtingzoeker in de richting 1410 gepeild.
In dit geval is de fout, die bij de ware richting van 1350 behoort, dus
1410 — 1350 =4-6°.
Een goed overzicht van de grootte, die de fout voor de verschillende richtingen
heeft, geeft de foutenkromme; dat is de grafische voorstelling van de fout als
functie van de ware peiling t.o.v. de kiellijn. In fig. 221 is de vol getrokken
lijn de foutenkromme voor een normaal geval. Op de X-as is de ware richting
t.o.v. de kiellijn afgezet en op de Y-as de fout. In overeenstemming met het-
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geen reeds bij fig. 220 is vermeld, wisselt de fout, wanneer men van o° tot 360°
rondgaat, vier maal van teken. Men noemt dit een kwadrantale fout.
De foutenkromme, die in dit geval geen regelmatig verloop heeft (de maxima
zijn niet even groot), kan ontleed worden in de beide krommen K en S. De
fout blijkt derhalve te bestaan uit een kwadrantale fout, die door de kromme K
wordt aangegeven, en een fout, die wordt aangegeven door de kromme S.
Deze laatste, die, rondgaand van o° tot 360°, slechts twee maal van teken
verandert, noemt men een semi-circulaire fout.
Tenslotte kan het voorkomen, dat de gemiddelde waarde van de fouten
van o° tot 360° niet nul is. Er treedt dan, behalve de reeds genoemde fouten,
nog een constante fout op. Deze laatste wordt in de regel veroorzaakt, doordat
de wijzer op het raam niet juist is aangebracht en kan steeds door verstellen
van deze wijzer worden opgeheven.
Het aantal graden, dat men bij een door de richtingzoeker aangewezen
richting moet optellen, om de ware richting t.o.v. de kiellijn te krijgen, noemt
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Fig. 222.

men de correctie. In het voorbeeld van fig. 220 bevindt een zender, die door
de richtingzoeker in de richting 1410 wordt gepeild, zich werkelijk in de
richting 1350. De correctie, die bij de schaalaflezing 1410 behoort, is dus —6°.
De correctie is het bedrag, dat de telegrafist nodig heeft om de genomen
peilingen om te zetten in ware richtingen t.o.v. de kiellijn. De correcties worden
op een in § 78 te bespreken wijze bepaald en verenigd in een correctietabel
of grafisch voorgesteld in een correctiekromme.
Fig. 222 is de correctiekromme voor hetzelfde geval, waar fig. 221 de
foutenkromme van voorstelt. Men merke op, dat de correctiekromme niet
precies het spiegelbeeld is van de foutenkromme. Immers terwijl bij 1350 de
fout -f* 6° is, is de correctie —6° bij 1410. Dit komt, omdat bij de fouten
kromme de ware richting op de X-as is afgezet en bij de correctiekromme
de gepeilde richting.
Er bestaan verschillende methoden om de optredende fouten te compenseren.
Ze worden echter betrekkelijk weinig toegepast. Het optreden van kleine
fouten is ook niet zo erg, mits ze maar bekend zijn. In de regel volstaat men
dan ook met het vervaardigen van een correctiekromme, teneinde bij het
nemen van peilingen de correctie direct te kunnen aflezen.
De constructie van de Bellini Tosi-richtingzoeker leent zich echter bijzonder
goed om een compensatie voor de kwadrantale fout aan te brengen. Dit wordt
daarbij dan ook steeds gedaan. Die compensatiemethode wordt in § 76 besproken.
Minimumreiniging. De vertroebeling van het minimum, die door het
C-veld wordt veroorzaakt, moet echter wel worden gecompenseerd, want met
een onzuiver minimum is het onmogelijk zuiver te peilen. Daarom zijn de
moderne richtingzoekers dan ook steeds met een z.g. minimumreiniger uitgerust.
Op blz. 197 is verklaard, dat het C-veld een e.m.k. in het raam opwekt, die
90° in tijdfase verschilt met de raam-e.m.k.; voorts, dat deze e.m.k. in het
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polaire diagram als een achtvormig diagram wordt voorgesteld, zodat de grootte
ervan afhankelijk is van de raamstand, dus van de peilingsrichting. Wil men
een e.m.k. compenseren, dan moet een derde e.m.k. in de raamkring worden
gebracht, die even groot en in tegenfase is. Het compensatiemiddel zou dus
zodanig moeten zijn, dat het een e.m.k. opwekte, die eveneens door een acht
vormig diagram van dezelfde grootte werd voorgesteld. Dit is niet uitvoerbaar.
Daarom volstaat men er mede, om een e.m.k. van de juiste fase op te wekken
door middel van een verticale antenne. De e.m.k., die daardoor veroorzaakt
wordt, wordt echter door een cirkel voor
gesteld. Dit is geen bezwaar, indien men de
grootte er van regelbaar maakt, zodat men
die bij iedere peiling naar behoefte kan in
stellen. Het is natuurlijk geen ideale op
A
lossing, want men krijgt een knop meer te
bedienen. Bovendien heeft het systeem het
nadeel, dat het maar een van de twee minima
scherp maakt.
Q
In fig. 223 ziet men, op welk een een
voudige wijze dit resultaat wordt verkregen.
1P
In deze figuur herkent men het schema, dat
R
reeds in fig. 211 is gegeven; thans echter
uitgebreid met de minimumreiniger, die uit
het koppelspoeltje M bestaat, waaraan de
verticale antenne kan worden verbonden.
Wanneer schakelaar S op contact Q wordt
geplaatst, is de minimumreiniger uitge
schakeld en heeft men de schakeling voor
het bepalen van de richtingszin van fig. 211.
Tijdens het peilen in het achtvormige
diagram, staat de schakelaar op contact P
■dUlr
I
en is de verticale antenne met het koppel
I I I
spoeltje verbonden. Het spoeltje M kan naar
I I
beide zijden worden gedraaid, zodat men
niet alleen de koppelingsgraad van het spoel
Fig. 223.
tje met de raamkring van nul tot een be
paalde maximum-waarde kan regelen, doch
ook de fase kan omkeren van de e.m.k., die de door de antenne veroorzaakte
stroom in de raamkring induceert.
De fase van deze e.m.k. moet nu 90° met de raam-e.m.k. verschillen en
dit is inderdaad het geval. Vroeger is opgemerkt, dat de raam-e.m.k. en
antenne-e.m.k. 90° in fase verschillen. De antennekring bevat practisch geen
weerstand en de eigen frequentie van de korte antenne met het kleine spoeltje
in serie, is zeer veel groter dan de door de richtingzoeker ontvangen frequentie,
zodat de open keten zich capacitief gedraagt voor het ontvangen signaal. De
stroom in M ijlt dus nagenoeg 90° voor op de antenne-e.m.k. en is dus in
fase met de raam-e.m.k. De e.m.k. van wederzijdse inductie, die deze stroom
in de raamkring veroorzaakt, ijlt 90° na op de stroom, dus verschilt ook 90°
met de raam-e.m.k.; juist hetgeen beoogd wordt.
Bij het peilen wordt de schakelaar S op P geplaatst, maar de spoel M aan
vankelijk in de getekende stand gezet; dus de koppelingsgraad is dan nul.
Nu wordt eerst door draaien van het raam het minimum zo goed mogelijk
ingesteld en daarna scherp gemaakt, door aan de knop van de minimum
reiniger te draaien. Men bepaalt proefondervindelijk of hiertoe de knop naar
links dan wel naar rechts moet worden gedraaid. Daarna moeten raamstand en
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minimumreiniger enige malen nagesteld worden, totdat een absoluut scherp
minimum is verkregen. In de meeste gevallen zal men bemerken, dat de
instelling zeer critisch is en dat een ab
soluut scherp minimum kan worden ver
kregen.
Draait men nu het raam i8o°, dan zal
men bemerken, dat het andere minimum
zeer onzuiver is. Door de minimum
reiniger ongeveer eenzelfde aantal graden
naar de andere zijde te draaien, wordt nu
het tweede minimum scherp. Dit is wel
verklaarbaar, want door het raam i8o° te
draaien, verandert de door het C-veld
opgewekte e.m.k. i8o° van fase. Derhalve
D moet de compenserende e.m.k. van de
spoel M dit ook doen.
Fig. 224 is het polaire diagram voor het
besproken geval. De grote cirkels aa' vor
men het achtvormige diagram voor de
combinatie van het A- en het B-veld. Dit
geeft een minimum in de richting D.
De cirkels bb' geven het achtvormige
diagram van het C-veld aan. Hierdoor
wordt in de richting D dus een e.m.k.
OP veroorzaakt, die het minimum onzui
ver maakt. De cirkel c stelt de e.m.k. van
de verticale antenne voor, veroorzaakt
door spoel M. Deze is in fase met de door
b aangegeven e.m.k. en dus in tegenfase
met die, welke door b' wordt voorgesteld. Door het
instellen van de juiste koppeling van M is de straal
van c gelijk aan OP gemaakt, zodat in de richting D
deze twee e.m.k.'en elkaar opheffen en een zuiver
minimum wordt verkregen.
Om nu het polaire diagram van het geheel te ver
krijgen, is eerst de e.m.k. van het C-veld met die van
de verticale antenne samengesteld volgens dezelfde
constructie, die in fig. 216 en 214 is toegepast. Hier
door wordt de kromme dd' verkregen. Het blijkt nu,
dat deze kromme slechts één minimum, nl. dat in
de richting D, met het aa'-diagram gemeen heeft.
Tenslotte wordt de kromme dd' met aa' samen
gesteld en daar de e.m.k.'en, die deze krommen resp.
voorstellen, 90° in tijdfase verschillen, wordt nu de
constructie van fig. 217 toegepast (vectorisch optel
len). Daardoor wordt de kromme ee' verkregen, die
dus het polaire diagram voor de combinatie van de
drie velden en de compenserende e.m.k. der ver
a
ticale antenne voorstelt.
Fig. 225.
Blijkbaar is één minimum absoluut zuiver, het
andere echter heviger vertroebeld dan het reeds was. Dit laatste is echter
geen bezwaar, omdat men slechts op één minimum tegelijk kan instellen.
Afgeschermd raam.

Omringende geleiders, waarin hoogfrequente stro-
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men worden geïnduceerd, verkrijgen hierdoor een wisselspanning t.o.v. de
aarde en kunnen het raam dus ook electrostatisch beïnvloeden. Teneinde dit
te voorkomen, worden de aan boord gebruikte ramen steeds met een geaard
scherm afgeschermd. In fig. 225 is het raam met scherm in doorsnede getekend.
Het scherm S is een koperen buis, waarbinnen de raamwikkeling ab is aan
gebracht, en vormt met de metalen standaard d een geheel. Daar, waar de
draden a en b het scherm verlaten, worden ze als afgeschermde kabels naar de
ontvanger geleid.
Aan de bovenzijde is de cirkelvormige buis door een isolator D onder
broken. Ware dit niet het geval, dan zou het electromagnetisch veld sterke
rondgaande stromen in het scherm induceren, waardoor raamontvangst on
mogelijk wordt.
De afscherming doet tevens dienst als waterdichte afsluiting.
Abnormaal grote fouten. Indien de foutenkromme sterk afwijkt van het
in fig. 221 gegeven beeld, is dit in de regel een aanwijzing, dat bepaalde ge
leiders een ontoelaatbaar overwegende invloed uitoefenen. Bij het opsporen
van de oorzaak van dergelijke abnormaal grote afwijkingen, kan het volgende
als richtsnoer dienen.
Geleiders, die in hoofdzaak als verticale antennes werken, b.v. masten,
schoorstenen, derrickpalen, enz., veroorzaken in de regel een semi-circulaire
fout. Vooral ontvangantennes, die op de frequentie van het te peilen signaal
zijn afgestemd, kunnen grote fouten veroorzaken, omdat zij bij resonantie
vrij sterke stromen voeren. Tijdens het peilen dienen de aan boord aanwezige
antennes dan ook van de aarde te worden geïsoleerd.
Geleiders, die gesloten kringen vormen en hierdoor als raamantennes werken,
veroorzaken in de regel een kwadrantale fout. Zo'n raam kan b.v. gevormd
worden door een schoorsteen en een mast, die met een knikstag zijn verbonden,
terwijl zij beneden aan de geleidende scheepsromp zijn bevestigd; of door
het stalen want, dat geleidend met het dek en met de stalen mast is verbonden.
Bijzonder verraderlijke fouten kunnen dergelijke raamkringen veroorzaken,
indien de geleiders, waaruit zij bestaan, onvolkomen contact met elkaar maken.
Dit kan b.v. voorkomen, wanneer de oogsplitsen van een stag, dat tot zo’n
kring behoort, met touwwerk zijn bekleed. Bij droog weer vormt dit een vrij
goede isolator, zodat de kring niet gesloten is en slechts geringe fouten ver
oorzaakt. Bij slecht weer daarentegen is het touwwerk doordrenkt met zee
water en hierdoor vrij goed geleidend, zodat de kring gesloten is en een grote
afwijking kan veroorzaken. Als dergelijke gesloten kringen in de buurt van de
richtingzoeker voorkomen, moeten zij door isolatoren worden onderbroken.
Metaal massa's, die onvolkomen contact met de scheepsromp hebben, zoals
b.v. op houten klampen opgestelde tanks, moeten óf goed geïsoleerd, óf goed
geaard worden. De door deze geleiders veroorzaakte afwijkingen blijven dan
onder alle omstandigheden constant.
Kustlijneffect. Waarnemingen hebben aangetoond, dat de voortplantingsrichting van de electromagnetische golven zich somtijds wijzigt, als zij de
kustlijn passeren. Men noemt dit verschijnsel kustlijneffect. De golven, die
door het zendstation A in fig. 226 worden uitgezonden, planten zich volgens
de gestippelde lijn voort. Zij bereiken het schip dus langs de lijn ABS, zodat
aan boord het station A in de richting SB wordt gepeild in stede van in de
juiste richting SA. In dit geval veroorzaakt het kustlijneffect dus een fout
van a graden in de peiling.
Kustlijneffect heeft veel overeenkomst met de breking van het licht. Het is
bekend, dat lichtstralen bij het passeren van de grenslaag tussen twee midden-
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stoffen in de regel een richtingsverandering ondergaan. Als de lichtstraal L
in fig. 227 het wateroppervlak AB onder een scheve hoek snijdt, breekt hij
naar de normaal NM toe, d.w.z. /_ a is kleiner dan /_ /?. Dit wordt ver
oorzaakt, doordat de voortplantingssnelheid van het licht in water kleiner is
dan in lucht.
Kustlijneffect tracht men op dezelfde wijze te verklaren. Men neemt aan,
dat de voortplantingssnelheid van de electromagnetische golven over zee
groter is dan over land. Zij moeten dan, gaande van land naar zee, van de
normaal af breken. In overeenstemming met deze hypothese blijken de golven,
die de kustlijn loodrecht snijden, niet van richting te veranderen, terwijl de
afwijkingen het grootst
zijn, als de kustlijn on
der een zeer scherpe
hoek wordt gesneden.
Voor
richtingzoe^
kers, die op een vaste
plaats aan wal zijn op
ZEEL
gesteld, kan men uit
LAND
vele waarnemingen de
door kustlijneffect ver
Fig. 226.
oorzaakte fouten be
palen. Voor richtingen,
waarbij de peilingslijn dicht langs de kust of
N
gedeeltelijk over land loopt, zijn de fouten
vaak niet constant. In die gevallen geeft het
/3
peilstation de sectoren op, waarbinnen het
L
geen
peilingen verschaft of waarbinnen de
LUCHT
peilingen met enige reserve beschouwd
A
B
WAT E.B
moeten worden.
Aan boord kan men uiteraard geen ge
cc
gevens omtrent kustlijneffect verzamelen.
Men zij echter steeds zeer voorzichtig in
M
gevallen, waarbij de peilingslijn de kustlijn
Fig. 227.
onder een zeer scherpe hoek snijdt of dicht
langs of over eilanden en landtongen loopt.
Nog zij opgemerkt, dat de bovenstaande verklaring van het kustlijneffect
slechts een hypothese is, die lang niet altijd blijkt op te gaan. Over de voort
plantingssnelheid, die radiogolven onder verschillende omstandigheden hebben,
is nog weinig met zekerheid bekend.
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Nachteffect. Waarnemingen hebben aangetoond, dat vaak zeer belang
rijke fouten in de peilingen optreden, waarvan de oorzaak niet in de richtingzoeker of zijn naaste omgeving kan schuilen. De fouten treden slechts tijdelijk
op, zijn niet constant en kunnen iedere waarde aannemen, terwijl tevens de
minima vaak onscherp zijn. Somtijds is de fout zo inconstant, dat tijdens het
peilen een belangrijke verplaatsing van de minima wordt waargenomen. Dit
verschijnsel, dat voornamelijk in de schemeruren en des nachts wordt waar
genomen, wordt nachteffect genoemd.
Nachteffect is, evenals zovele andere verschijnselen op het gebied der voort
planting van radiogolven, nog niet bevredigend verklaard. Men neemt aan,
dat de door de E- en F-laag teruggekaatste stralen deze afwijkingen veroorzaken.
Het ontstaan van fouten tot 90° toe, kan op de volgende wijze worden ver
klaard. In het voorgaande is steeds aangenomen, dat de magnetische krachtlijnen
van het electromagnetisch veld horizontaal lopen. Dit is ook steeds het geval,
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indien de golven een zekere afstand langs de aardoppervlakte hebben afgelegd,
zelfs indien de zendantenne de krachtlijnen niet als horizontale lijnen heeft
uitgezonden. In fig. 228 b.v. is de zendantenne schuin gespannen, waardoor
de krachtlijnen, die in de richting loodrecht op het vlak van tekening worden
uitgezonden, een
hoek a met het
horizontale vlak
maken. Men kan
dit veld ontbin
den in een ver
ticale en een hori
Hh
zontale compo
nent. De kracht
lijnen van de ver
ticale component
Hy snijden het
aardoppervlak en
wekken er wervelstromen in
op, waardoor de ^ rp
energie, die in JSfe
dit veld is opgeFig. 228.
hoopt, spoedig is
omgezet in warmte. Op enige
afstand van de antenne is dan
enkel nog de horizontale com
ponent Hfr over.
De door de E- of F-laag terug
gekaatste golven bereiken de ont
vanger echter zonder langs het
aardoppervlak te strijken, zodat
de krachtlijnen van deze golven
niet horizontaal behoeven te lopen.
Op de volgende wijze kan men
inzien, hoe hierdoor fouten in de
peiling kunnen ontstaan.
In fig. 229a geeft de lijn PR,
die in het vlak van tekening ligt,
de voortplantingsrichting van een
golf aan. De krachtlijnen lopen in
dit geval horizontaal en staan dus
loodrecht op het vlak van teke
ning. Als het raam in de stand van
minimum-ontvangst is gesteld,
Fig. 229b.
lopen de krachtlijnen evenwijdig
aan het vlak van het raam. Beide
raamzijden worden dan immers tegelijkertijd door dezelfde krachtlijnen door
sneden, waardoor de raam-e.m.k. nul is. In fig. 229a moet het raam hiertoe
loodrecht op het vlak van tekening worden geplaatst. Dit is tevens loodrecht
op de richting, waarin de zender zich bevindt, zodat ondanks het feit, dat de
golf zich niet evenwijdig aan het aardoppervlak voortplant, de richting van de
zender juist wordt aangegeven.
Als de krachtlijnen niet horizontaal lopen, is dit echter niet meer het geval.
In fig. 229b is de voortplantingsrichting dezelfde, doch de krachtlijnen liggen
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thans in verticale vlakken. Zoals uit de figuur blijkt, staat het vlak van het
raam, wanneer het in de stand van minimum-ontvangst is gesteld, thans even
wijdig aan het vlak van tekening. De krachtlijnen lopen dan immers even
wijdig aan het raamvlak, waardoor de raam-e.m.k. nul is. Bij het peilen is men
echter van de afwijkende toestand van het electromagnetisch veld onkundig
en veronderstelt, dat bij minimale ontvangsterkte de zender zich in een richting
loodrecht op het raam bevindt. De richting van de zender wordt dus blijkbaar
90° foutief aangegeven.
Als de richting van de krachtlijnen tussen de twee hier beschreven standen
in ligt, is de fout kleiner. Deze gevallen zijn lastig te tekenen, maar met behulp
van een passer en een boek kan men zich er een zeer goede voorstelling van
maken. Men stelt de benen van de passer loodrecht op elkaar en houdt één
been in de richting van voortplanting. Het andere been geeft dan de richting
der krachtlijnen aan, want deze staan steeds loodrecht op de voortplantingsrichting. Het boek stelt het raam voor en wordt verticaal geplaatst. Voor
minimum-ontvangst moet het passerbeen, dat de krachtlijnen voorstelt, even
wijdig aan het vlak van het boek zijn. De beide raamzijden worden dan immers
gelijktijdig door dezelfde krachtlijnen doorsneden, waardoor de raam-e.m.k.
nul is. Bij deze proef blijkt, dat alleen voor het geval, dat de krachtlijnen
horizontaal lopen, het raam de juiste richting aangeeft. Draait men het passer
been, dat de krachtlijn voorstelt, langzaam naar het verticale vlak toe, terwijl
het andere been in dezelfde richting wordt gehouden, dan kan het vlak van
het boek alleen evenwijdig met de krachtlijnen blijven, als men het geleidelijk
meedraait. Men ziet op deze wijze de fout geleidelijk van o° tot 90° toenemen.
Er bestaan antennesystemen, die zeer weinig invloed van nachteffect onder
vinden. Een beknopte beschrijving daarvan vindt men in § 77. Aan boord
worden deze echter niet gebruikt. Men moet er dus op bedacht zijn, dat fouten
door nachteffect kunnen optreden.
Voor den zeeman is het van bijzonder belang te weten, in hoeverre de
peilingen door nachteffect foutief kunnen zijn. Op grond van talrijke waar
nemingen door vele onderzoekers verricht, kunnen de volgende algemene
regels worden gegeven.
Overdag worden afwijkingen door nachteffect zelden waargenomen. Fouten
zijn practisch alleen des nachts, maar voornamelijk gedurende de schemeruren
te vrezen.
De aanwezigheid van nachteffect kan men vaak aan een of meer van de
volgende verschijnselen ontdekken:
de peilingen kloppen onderling zeer slecht;
de minima zijn onscherp;
de minima zijn sterk verplaatst of verplaatsen zich tijdens het peilen;
er is sluiereffect (fading);
bij het peilen van een vonkzender of van een diep gemoduleerde A2-zender
hoort men, bij het passeren van het minimum, de toon veranderen;
bij het gebruik van een minimumreiniger moet de verticale antenne veel
vaster worden aangekoppeld dan gewoonlijk het geval is.
Wanneer men door een of meer van deze verschijnselen gewaarschuwd is,
dat er nachteffect optreedt, dan zijn de peilingen onbetrouwbaar en moet
men met peilen wachten tot er geen nachteffect meer wordt waargenomen.
Verder is het van belang te weten, dat op afstanden over zee tot ongeveer
15 ^ 20 zeemijlen, de door nachteffect veroorzaakte fouten te verwaarlozen
klein zijn, terwijl zij voor afstanden tot ongeveer 100 zeemijlen zelden meer
dan ongeveer 30 bedragen.
Voor de gedempte en gedempt-ongedempte golven zijn de fouten in de
regel veel kleiner dan voor ongedempte, terwijl korte golven er veel meer
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door worden beïnvloed dan lange. Daarom werken radiobakens met type A2
en op een golflengte van ongeveer 1000 m.
Voor peilingen, die geheel of gedeeltelijk over land genomen worden, zijn
de fouten in de regel veel groter dan voor gevallen, waar de gehele peilingslijn
over zee loopt.
Uit deze korte samenvatting van de resultaten van talrijke waarnemingen
volgt, dat een geroutineerd waarnemer in de regel de aanwezigheid van nacht
effect wel opmerkt. Nachteffect is dan ook niet zo gevaarlijk, maar wel is het
zeer lastig, want vaak is men gedwongen geruime tijd te wachten, aleer een
betrouwbare peiling kan worden verkregen.
§ 76.

BELLINI-TOSI-SYSTEEM.

Bij de Bellini-Tosi-richtingzoeker bestaat het antennesysteem niet uit een
draaibaar raam, doch uit twee vast opgestelde ramen, die loodrecht op elkaar
staan. Deze ramen,
in fig. 230 A en B,
zijn verbonden met de
—
goniometer, die zich
binnen de afgescherm
de ruimte G bevindt.
De goniometer bestaat
uit twee loodrecht op
elkaar staande spoelen
a en b, de veldspoelen,
L*
L5
waarbinnen zich een
draaibare spoel Z, de
zoekspoel, bevindt. Zo;r
1
!
als uit de figuur blijkt,
:
vormt het raam A met
:
de veldspoel a en het Gj
\
C*
raam B met de veldi
^-4—#spoel b een gesloten
:k
I
!
L| Lz
1
j
kring. Duidelijkheids
halve zijn ramen en
Fig. 230.
spoelen slechts door
een enkele winding
voorgesteld. In werkelijkheid bestaan de ramen óf uit één enkele zeer grote
winding, óf uit een aantal kleinere. De veldspoelen en de zoekspoel bestaan
steeds uit meer dan één winding.
De werking van dit systeem berust op het volgende principe. Het electromagnetisch veld van de te peilen zender induceert e.m.k.’en in de ramen,
waardoor stromen in de raamkringen, dus in de veldspoelen, worden veroorzaakt. Binnen de veldspoelen ontstaat hierdoor een hoogfrequent magnetisch
wisselveld. Met behulp van de zoekspoel wordt de richting, die dit wisselveld
t.o.v. de veldspoelen heeft, bepaald. De zoekspoel vervult hier de functie van
draaibaar raam. Daarom moet eerst worden aangetoond, dat het door de veld
spoelen opgewekte magnetisch wisselveld dezelfde richting heeft t.o.v. de veld
spoelen als de magnetische krachtlijnen van het stralingsveld t.o.v. de ramen.
In fig. 231 zijn de ramen A en B en de veldspoelen a en b in bovenaanzicht
getekend. A vormt dus met a een gesloten keten en B met b eveneens. Deze
ketens zijn geheel aan elkaar gelijk.
Een golf komende uit de richting Z induceert in beide ramen een e.m.k.
Kwam de golf uit de richting OA, dan zou in raam A de e.m.k. Ea maximaal
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zijn; in raam B de e.m.k. Eb daarentegen nul. Kwam de golf uit de richting OK,
dan zou in raam B een even grote maximale e.m.k. geïnduceerd worden als
eerst in A, terwijl in raam A de e.m.k. nul zou zijn. Stelt men de grootte van
die maximale e.m.k. gelijk aan de lengte van de lijn OD, dan zijn volgens
§ 73 de raam-e.m.k.'en, die veroorzaakt worden door een golf, welke uit de
richting Z komt:
Ea — OD cos p en Eb = OD cos a.
Ea en E-q worden in fig. 231 dus aangegeven door resp. OF en OK.
Daar de impedanties van de beide raamveldspoelkringen gelijk zijn, ver
oorzaken de raam-e.m.k.'en
Ea en Eb stromen Ia en
7b, die evenredig zijn met
resp. OF en OK. Deze
M
stromen doorlopen de veldspoelen en veroorzaken in
de goniometerruimte mag
netische wisselvelden, die
O
B
loodrecht op de spoelen
staan en die evenredig zijn
met de stromen, welke hen
A
opwekken. Het veld GR
wordt dus veroorzaakt door de stroem Ia in spoel a
en is dus evenredig met Ia en dus ook met Ea = OF.
5
Verder is OF = KD en GR = ST, zodat tenslotte ST
evenredig is met DK.
Het veld GT wordt opgewekt door de stroom /g
r
in spoel b en is dus evenredig met 7b en dus ook
P
met Eb = OK. GT is dus evenredig met OK.
Van de beide driehoeken OKD en GTS vormen
w de zijden om de rechte hoek dus een evenredigheid.
Derhalve zijn deze driehoeken gelijkvormig. En hier
i|:
uit volgt, dat /_ a = /_ 7.
1 R- Q
De magnetische krachtlijnen van het te peilen veld
staan loodrecht op de richting van voortplanting, dus:
ÖL
Z_ MOD = 90°; daar /_ FOK eveneens 90° is, volgt
hieruit, dat /_ MOF = /. a. /_ MOF is dus ook
Fig. 231.
gelijk aan Z_ y.
Hiermede is aangetoond, dat de magnetische
krachtlijnen van het electromagnetisch veld eenzelfde hoek met de ramen
maken als de door de veldspoelen opgewekte krachtlijnen met de veldspoelen.
Het wisselveld binnen de veldspoelen wekt in de zoekspoel een e.m.k. op,
die afhankelijk is van de stand, die de zoekspoel t.o.v. de krachtlijnen inneemt.
Beschouwt men de zoekspoel als een draaibaar raam, dan komt de verdere
verklaring van dit systeem feitelijk overeen met die voor een richtingzoeker
met draaibaar raam. De zoekspoel Z (fig. 230) vormt nl. met de condensator Cjl
en de spoelen L* en L3 een gesloten kring, de zoekspoelkring, die op de te ont
vangen frequentie wordt afgestemd. De in de zoekspoel geïnduceerde e.m.k.
veroorzaakt een stroom in deze kring, die evenredig is met de grootte van die
e.m.k., en deze stroom induceert een e.m.k. in de spoel L2 van de ontvanger,
waardoor ontvangst wordt verkregen.
Als de zoekspoel in de stand van minimum-ohtvangst wordt gesteld (op
dezelfde wijze als dit vroeger bij het draaibare raam is beschreven), staat het
vlak van de zoekspoel evenwijdig aan de krachtlijnen binnen de goniometer,
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dus in de stand SG in fig. 231. De loodrecht op het vlak van de zoekspoel
aangebrachte wijzer W geeft dan de richting (of de tegengestelde richting)
van de gepeilde zender aan, want uit de verklaring, die van fig. 231 is gegeven,
volgt direct, dat /_ PGW = Z_ FOD. Op de kast, waarin de goniometer zich
bevindt, is een in 360° verdeelde cirkelrand aangebracht met het middelpunt
in G en het nulpunt in P. Hierop kan de peiling, nl. de hoek PGW, worden
afgelezen.
Dit blijft ook waar, als de goniometer in een andere stand wordt geplaatst,
terwijl de ramen hun oorspronkelijke stand blijven behouden. In fig. 232 is
de gehele combinatie van veldspoelen, zoekspoel en
A
verdeelde schaal een hoek 9 naar rechts gedraaid.
Hierdoor is echter ook het veld binnen de veldspoelen
evenveel mede gedraaid, zodat de zoekspoel in de stand
voor minimum-ontvangst is blijven staan. Hoewel de
wijzer nu niet meer in de richting van de zender
wijst, blijft hij op de schaalverdeling hetzelfde punt
aanwijzen, zodat de juiste peiling wordt afgelezen.
Het polaire diagram van de B.T.-richtingzoeker is
P
hetzelfde achtvormige diagram, dat reeds bij de
richtingzoeker met draaibaar raam is besproken. In
fig. 233 is H het wisselveld binnen de veldspoelen.
AB en DC stellen de zoekspoel voor in twee stan
den. De e.m.k., die door het wisselveld in de zoek
spoel wordt opgewekt, is evenredig met het aantal
krachtlijnen, dat de zoekspoel omvat op het moment,
Fig. 232.
dat het veld maximaal is, want dit aantal
neemt immers in een kwartperiode af tot
~K
nul en is dus een maat voor het aantal
krachtlijnen, dat per seconde verandert.
In de stand AB is het aantal omvatte
/
H
krachtlijnen blijkbaar zo groot mogelijk.
Dit is dus de stand voor maximum-ontvangst. In een willekeurige stand CD
ligt het aantal omvatte krachtlijnen tus
sen E en F. Nu is EF = AB cos a,
Fig. 233waaruit volgt, dat de e.m.k. in de stand
CD gelijk is aan die in de stand AB ver
menigvuldigd met de cosinus van hoek a. Het polaire diagram is derhalve
het gewone, reeds eerder besproken, cosinusdiagram.
Het bepalen van de richtingszin geschiedt evenals bij de richtingzoeker
met draaibaar raam, door de ontvangst met de ramen te combineren met die
van een verticale antenne. Wanneer door het peilen volgens het achtvormige
diagram de richting is bepaald, wordt met schakelaar S (fig. 230) de verticale
antenne aangesloten, waarna de richtingszin wordt vastgesteld. Uit de vroeger
gegeven verklaring van het hartvormige diagram volgt, dat de stroom in de
verticale antenne een e.m.k. in de zoekspoelkring moet induceren, die even
groot is als die, welke de ramen in de zoekspoel teweeg brengen, voor het geval
de zoekspoel in de stand voor maximale ontvangst is gesteld. Bovendien moet
eerstgenoemde e.m.k. met laatstgenoemde in fase of tegenfase zijn. Met de
schakeling van fig. 230 wordt dit op de volgende wijze bereikt.
Zoals in § 73 is besproken, induceert het electromagnetisch veld e.m.k.'en
in de beide ramen, die er 90° op naijlen. De raam-veldspoelkringen bestaan
hoofdzakelijk uit zelfinductie en een geringe weerstand, zodat de stromen in
de ramen bijna 90° — stel b.v. 85° — naijlen op de e.m.k.'en. De stromen

f £ «:>AQ

i

209

I

in de ramen, die tenslotte de e.m.k. in de zoekspoel induceren, ijlen derhalve
90° + 85° = 1750 na op het electromagnetisch veld. Als nu de stroom in de
verticale antenne een e.m.k. in spoel L3 wil induceren, die 180° in fase met
de door de ramen geïnduceerde e.m.k. verschilt, moet deze stroom dus 5°
voorijlen op het electromagnetisch veld.
Vroeger is besproken, dat het electromagnetisch veld een e.m.k. in een
verticale antenne induceert, die in fase is met dat veld. Men zorgt nu, dat de
eigen frequentie van de verticale antenne (bij kortgesloten weerstand R) groter
is dan de grootste frequentie, die met de richtingzoeker ontvangen kan worden.
De stroom in L., zal dan steeds voorijlen op de e.m.k. in de verticale antenne,
dus ook op het electromagnetisch veld. De stroom zal echter een kleinere hoek
voorijlen, naarmate de ohmse weerstand R groter is. Kiest men R nu zo groot,
dat de stroom (in dit voorbeeld althans) juist 50 voorijlt, dan is het gewenste
resultaat verkregen. De grootte van de e.m.k., die de verticale antenne in L3
induceert, wordt hierna geregeld door middel van de koppeling tussen L3
en L4. Het afregelen van R en van de koppeling geschiedt proefondervindelijk.
Men regelt de koppeling en R zodanig af, dat een zo scherp mogelijk minimum
in het hartvormige diagram wordt verkregen. Hoewel het faseverschil tussen
stroom en e.m.k. van de frequentie afhangt, volstaat men aan boord met een
gemiddelde instelling voor alle frequenties. Een grote nauwkeurigheid wordt
in het hartvormige diagram immers niet vereist.
»
Een minimum reiniger kan hier op dezelfde wijze worden aangebracht als
bij de richtingzoeker met draaibaar raam is beschreven en de nieuwste B.T.apparaten zijn er ook mede uitgerust.
Uit de hierboven gegeven verklaring blijkt, dat tussen het B.T.-systeem en
de richtingzoeker met draaibaar raam principieel weinig verschil bestaat.
Met een draaibaar raam wordt de richting van het electromagnetisch veld
direct bepaald. Bij het B.T.-systeem is een schakel in dit proces ingelast,
want, zoals hierboven is beschreven, wekken de raamstromen een veld binnen
de veldspoelen op en met de zoekspoel wordt de richting van dit veld bepaald.
Door het inlassen van deze schakel in het peilproces, is de kans, dat fouten
in de peilingen ontstaan, groter geworden. Daarom is het noodzakelijk de
combinatie ramen-goniometer wat nader te beschouwen.
Het veld binnen de goniometer moet t.o.v. de veldspoelen nauwkeurig
dezelfde richting hebben als de magnetische krachtlijnen van het stralingsveld
t.o.v. de ramen. Hiertoe moeten de beide ramen een gelijk windingsoppervlak
hebben en moeten de impedanties van de beide raam-veldspoelkringen aan
elkaar gelijk zijn. Dit volgt uit de afleiding, die aan de hand van fig. 231 is
gegeven. Hierbij werd nl. aangenomen, dat de e.m.k. in raam A, voor het
geval de golf uit de richting OA komt, even groot is als die in raam B, voor
het geval de golf uit de richting OB komt, en dit is alleen waar, als de ramen
een gelijk windingsoppervlak hebben. Verder werd aangenomen, dat de ver
houding van de stromen in de beide veldspoelen gelijk is aan de verhouding
van de beide raam-e.m.k.'en en dit is alleen het geval, als de impedanties
van de beide raam-veldspoelkringen gelijk zijn. Bovendien moeten de stromen
in de beide raamkringen precies in tijdfase zijn. Indien dit niet het geval is,
ontstaat er binnen de veldspoelen, behalve het gewenste resulterende wisselveld, een draaiveld, waardoor de minima worden vertroebeld. Teneinde aan
boven vermelde voorwaarden te voldoen, moeten de ramen en de goniometer
zeer zorgvuldig worden geconstrueerd.
Bij het B.T.-systeem worden de raam-veldspoelkringen niet afgestemd, of
zoals men het ten onrechte noemt, men werkt met aperiodische raam-veldspoel
kringen.
Aperiodisch zijn de kringen echter geenszins, want evenals iedere spoel

210

hebben ook de veldspoelen en de ramen hun eigen capaciteit en aangezien
de ohmse weerstand klein is, zijn genoemde kringen dus trillingsketens. Daar,
zoals hierboven reeds gezegd is, resonantie moet worden vermeden, moet er
voor worden gezorgd, dat de eigen frequentie van de raamveldspoelkringen
zo groot mogelijk is, althans belangrijk groter dan de grootste frequentie,
die nog met de richtingzoeker ontvangen kan worden. Hiertoe moet de capaciteit
van de kringen zo klein mogelijk worden gehouden. Vooral indien de verbindingskabels tussen ramen en goniometer lang zijn, moet er voor gewaakt
worden, dat deze niet te veel tot de capaciteit bijdragen.
Daar deze kabels ter voorkoming van directe ontvangst en verticaal-effect ook
afgeschermd moeten zijn, bezigt men een bijzonder soort loodkabel. Deze be
staat uit een wijde loden buis, waarbinnen de twee verbindingsdraden voor een
raam-veldspoelkring ruim liggen. De blanke koperdraden zijn enkel met papier
geïsoleerd. De capaciteit van de draden t.o.v. elkaar blijft hierdoor vrij klein.
Verder is het noodzakelijk, dat de ramen t.o.v. de gemeenschappelijke
verticale lijn symmetrisch zijn. Onsymmetrie veroorzaakt in de regel een
semi-circulaire fout.
Het is niet voldoende, dat de ramen zuiver symmetrisch gebouwd zijn, doch
ook geleidende massa's in de omgeving, zoals dekhuizen, luchtkokers, schoor
stenen, enz., kunnen door hun capacitieve werking de symmetrie belangrijk
verstoren. Kunnen dergelijke storende metaalmassa's niet weggenomen worden,
dan helpt een deugdelijke statische afscherming vaak afdoende. Bij de nieuwere
B.T.-richtingzoeker bestaat het raamsysteem uit een paar loodrecht op elkaar
gestelde, hoepelvormige ramen, welke door een metalen buis geheel zijn
afgeschermd, op eenzelfde wijze als dit bij het draaibare raam is besproken.
Ook moeten de ramen precies loodrecht op elkaar staan, anders kan de
stroom in een van de ramen een e.m.k. in het andere induceren, waardoor
afwijkingen in de peiling ontstaan.
De constructie van de goniometer brengt eveneens veel moeilijkheden met
zich mede. Het door de veldspoelen opgewekte veld is niet homogeen. In de
nabijheid van de veldspoeldraden is het veld sterker dan elders. Een gevolg
hiervan is, dat de zoekspoel voor de stand van minimum-ontvangst iets dichter
bij de dichtstbij zijnde veldspoel gebracht moet worden dan met de juiste
richting van de te peilen golf overeenkomt. Dit geeft aanleiding tot een fout,
die bij een rondpeiling achtmaal van teken wisselt. Men noemt dit een octantale
fout. Door een bijzondere wikkelwijze van de veldspoelen en de zoekspoel,
kan deze fout tot een zeer klein bedrag worden teruggebracht. Tevens wordt
hiermede bereikt, dat het achtvormige diagram nagenoeg gelijk aan het gewone
cosinus-diagram wordt.
Door de capaciteit tussen veldspoelen en zoekspoel kan verticaal-effect
optreden. Men tracht dit zoveel mogelijk tegen te gaan, door het gemeen
schappelijk punt M van de veldspoelen (fig. 230) te aarden. In § 77 is besproken,
dat dergelijke capaciteiten dan minder invloed hebben. Bovendien is de
capaciteit tussen de spoelen
en L2 vrij klein, waardoor de ontvanger capacitief
slechts weinig kan worden beïnvloed. Bij oudere typen B.T.-richtingzoekers
is de zoekspoelkring niet afgestemd. In dat geval zijn de spoelen Lx en L2
zo vast mogelijk gekoppeld.
is dan over L2 heen gewikkeld, terwijl tussen
de beide wikkelingen in een koperen scherm is aangebracht (dat geen gesloten
kring mag vormen). De twee spoelen vormen dus samen een afgeschermde
hoogfrequenttransformator. De afscherming dient om capacitieve werking
tussen de beide wikkelingen op te heffen en hierdoor het optreden van antenne effect te voorkomen.
Bij de B.T.-richtingzoeker is antenne-effect echter nimmer geheel te onder
drukken. Ook zijn de raamstromen zelden precies in fase. Door deze beide
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oorzaken is het minimum nimmer zo scherp te krijgen als bij de richtingzoeker met draaibaar raam.
Thans zal worden nagegaan, welke fout in de peiling ontstaat, indien het
windingsoppervlak van de ramen niet gelijk is of indien de raamveldspoelkringen een ongelijke impedantie hebben. Als voorbeeld wordt het geval van
fig. 231 genomen en er wordt uitgegaan van de toestand, zoals die aldaar is
beschreven. Ter wille van de duidelijkheid is een afzonderlijke figuur ge
tekend. In fig. 234 vormen de getrokken
lijnen te zamen fig. 231 en de letters heb
M'
ben dezelfde betekenis.
Stel nu, dat het windingsoppervlak van
raam A zoveel kleiner wordt gemaakt,
dat de maximale raam-e.m.k. voor het
K
B
O
raam A in plaats van OD slechts gelijk is
aan ODx, dan zal voor het beschouwde
geval de raam-e.m.k. in A gelijk zijn aan OF1
A
in plaats van OF. Hierdoor wordt de stroom in
veldspoel a evenredig kleiner, waardoor de door
T
5 ra
veldspoel a opgewekte component GR van het
magnetisch veld eveneens evenredig kleiner wordt,
1
dus gelijk wordt aan GRX. Het resulterend veld
Lfc
binnen de veldspoelen wordt dus thans voorge
steld door GSt. Het verkleinen van het windings
i\ •
oppervlak van raam A heeft dus tot gevolg, dat
een fout <5 in de peiling ontstaat.
W
Zoals uit de constructie blijkt, draait de peilingslijn
in die zin, dat de hoek, welke deze lijn met
w,
ia
het vlak van het kleiner gemaakte raam maakt,
groter wordt.
Aan boord van een schip, waar één raam langsscheeps en het andere dwarsscheeps is opgesteld,
Fig. 234maakt men hiervan gebruik om de kwadrantale
fout te compenseren. Vroeger is besproken, dat
de kwadrantale fout een zodanig teken heeft, dat de peilingen naar de langsscheepse richting toe worden gedrongen. Uit het bovenstaande volgt, dat door
het verkleinen van het langsscheepse raam de peilingen van het vlak van dit
raam af draaien. Men zou dus, door het langsscheepse raam met een be
paald bedrag te verkleinen, de kwadrantale fout kunnen opheffen. Daar
uiteraard de kwadrantale fout niet voor ieder schip dezelfde waarde heeft,
zou men voor ieder schip een langsscheeps raam van speciale afmetingen
moeten maken. Dit is echter niet practisch. In de practijk maakt men het opper
vlak van het langsscheepse raam steeds ongeveer Vs kleiner dan dat van het
dwarsscheepse en compenseert het resterende deel van de fout, door een regel
bare spoel parallel aan de langsscheepse veldspoel te plaatsen. De veldspoel
wordt hiermede dus geshunt en daardoor wordt de stroom er in kleiner,
hetgeen blijkens het voorgaande een draaiing van de peiling van het langs
scheepse vlak af ten gevolge heeft. Door deze spoel, calibr eerspoel genaamd,
af te regelen, kan men de kwadrantale fout voor een groot deel opheffen.
Mocht enkel door het feit, dat het langsscheepse raam klein is, de peiling
reeds te veel naar het dwarsscheepse vlak zijn gedraaid, dan kan men de
calibreerspoel parallel aan de dwarsscheepse veldspoel plaatsen en op die wijze
de peiling naar het langsscheepse vlak toe draaien.
De calibreerspoel is in een afzonderlijke, afgeschermde ruimte in de
richtingzoeker ondergebracht, zodat zijn veld niet storend kan werken.
1
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§ 77-

ADCOCK-RICHTINGZOEKER.

In § 75 is besproken, dat nachteffect optreedt als de magnetische krachtlijnen
van het stralingsveld niet horizontaal lopen. Ontbindt men de magnetische
veldsterkte in een horizontale en een verticale component, dan is het dus de
verticale component, die de fouten door nachteffect veroorzaakt. Deze kracht
lijnen kunnen de verticale geleiders niet snijden, omdat ze daarmede even
wijdig lopen. Denkt men zich een rechthoekig rechtop staand raam, dan
zijn het dus de
horizontale gedeel
ten daarvan, die de
fouten veroorzaken.
Neemt men die
5
horizontale gedeel
i
r
ten weg, dan moe- !"tH
ten ook de fouten
verdwenen zijn.
__

Fig. 236.

Bij het Adcock-systeem heeft men het bovenste horizontale gedeelte van
het raam weggenomen, en het onderste, dat niet gemist kan worden, omdat
het de verbinding met de ontvanger tot stand brengt, goed afgeschermd
(fig. 235). Er zijn dus enkel een paar verticale antennes overgebleven, die
door de krachtlijnen kunnen worden gesneden.
Staan deze antennes niet op dezelfde afstand tot de zender, dan bestaat er,
evenals in de raamzijden van een raam, faseverschil tussen de er in opgewekte
e.m.k.’en, waardoor een hoogfrequente wisselstroom in de spoel S ontstaat.
Wanneer men dit systeem draaibaar opstelt, is er gerichte ontvangst mede
mogelijk, op dezelfde wijze als dit voor een draaibaar raam is besproken.
Alleen zal, door het ontbreken van de verbinding tussen de bovenzijden, de
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stroom zeer veel zwakker zijn. Daarom mag het antennesysteem niet te klein
zijn t.o.v. de golflengte.
Voor korte-golfontvangst wordt de Adcock-richtingzoeker met draaibaar
antennesysteem algemeen toegepast, doch voor midden- en lange golven zou
het daarvoor te groot worden.
Men kan de Adcock echter ook als Bellini-Tosi-systeem uitvoeren en dan
is de grotere uitgebreidheid, voor opstelling aan de wal althans, geen bezwaar.
In fig. 236 is die inrichting schematisch aangegeven. Twee van de zojuist
beschreven antennesystemen zijn loodrecht op elkaar geplaatst en de koppel
spoelen er van vormen de veldspoelen van een goniometer. Binnen deze veldspoelen draait de zoekspoel, die met de ontvanger verbonden is. Het werken
er mede geschiedt op dezelfde wijze als met de gewone B.T.-richtingzoeker.
De antennesystemen van fig. 235 en 236 noemt men, naar hun vorm,
U-Adcock-antennes. Er zijn nog tal van andere vormen mogelijk, maar alle
berusten op hetzelfde principe, nl. dat uitsluitend ontvangen wordt in de
verticale gedeelten van de antennes.
Een goede Adcock heeft merkwaardig weinig hinder van nachteffect, maar
alles hangt af van het volkomen elimineren van de horizontale gedeelten (of
horizontaal ontbondenen) van het antennesysteem. Aan de juiste toepassing
van afscherming en aardverbinding worden derhalve zeer hoge eisen gesteld.
Aan boord wordt het systeem niet toegepast. Voor de midden- en lange golven
heeft het antennesysteem daarvoor een te grote uitgebreidheid; voor korte
golven zijn de moeilijkheden, die ontstaan door omringende geleiders, te groot.
§ 78.

HET KOMPAS; DE ZEEKAART; HET BEPALEN VAN DE CORRECTIES.

Standaardkompas. In § 74 is vermeld, dat aan boord van een schip de
peilingen t.o.v. de kiellijn worden genomen en dat met behulp van het scheepsstandaardkompas hieruit de peilingen t.o.v. het ware Noorden worden afgeleid.
Het voornaamste onderdeel van een magnetisch standaardkompas is de
kompasroos. Dit is een cirkelvormige schijf, waarop de windstreken zijn aan
gegeven, terwijl bovendien langs de omtrek ervan een graadverdeling is aan
gebracht. Deze loopt rechtsom van o° tot 360°, zodanig, dat o° (dit is tevens 360°)
met het Noorden van de verdeling in windstreken samenvalt. De kompasroos
is in de, van een dekglas voorziene, kompasketel op een pen draaibaar opgesteld.
Aan de kompasroos zijn enige magneetnaalden bevestigd, die haar de nodige
richtkracht geven. Hierdoor wordt zij nl. steeds zodanig gedraaid, dat de
Noord-Zuidlijn van de roos (in het vervolg kompas-Noord-Zuidlijn genoemd),
dezelfde richting aanneemt als een op een pen draaibare magneetnaald.
De kompasketel is in een standaard, het zg. nachthuis, cardanisch opge
hangen, d.w.z. de ketel is om een langsscheepse en dwarsscheepse as draaibaar
en kan hierdoor bij stampen en slingeren van het schip horizontaal blijven.
Draaien om een verticale as is echter onmogelijk. Aan de binnenzijde van de
kompasketel is een verticale streep, de zeilstreep aangebracht, zodanig, dat de
lijn, die door de kompaspen en de zeilstreep gaat, evenwijdig aan de kiellijn
loopt. De roos draait vlak langs de zeilstreep, zodat men gemakkelijk kan af
lezen, hoe groot de hoek is, die de kiellijn maakt met de kompas-NoordZuidlijn. Deze hoek wordt kompaskoers genoemd.
Indien het kompas buiten de invloed van storende ijzermassa's is opgesteld,
wijst het niet het ware Noorden, doch het z.g. magnetische Noorden aan. De
kompas-Noord-Zuidlijn valt dan met de magnetische Noord-Zuidlijn samen.
De hoek, die de magnetische met de ware Noord-Zuidlijn maakt, heet variatie.
Als het magnetische Noorden zich rechts van het ware Noorden bevindt,
noemt men de variatie positief; in het tegengestelde geval negatief.

i

214

De variatie is afhankelijk van de plaats op aarde en verandert bovendien
langzaam met de tijd. Zij wordt op de zeekaarten aangegeven, doch er bestaan
ook speciale variatiekaarten.
Indien het kompas aan boord is opgesteld, ontstaan bovendien afwijkingen
door de invloed van het staal en ijzer van de scheepsromp. Weliswaar wordt
deze invloed gecompenseerd, maar toch blijven steeds kleine afwijkingen over.
De kompas-Noord-Zuidlijn valt dan niet met de magnetische Noord-Zuidlijn
samen, doch maakt hiermede een hoek, die deviatie wordt genoemd. De deviatie
wordt positief genoemd, als het kompas-Noorden rechts van het magnetische
Noorden ligt. Zij is afhankelijk, zowel van de kompaskoers als van de plaats
op aarde, waar het schip zich bevindt. De deviatie wordt bepaald door het
peilen van punten, waarvan de richting bekend
is. Op zee doet men dit enige malen per dag
Nm Nk Nw
door het peilen van hemellichamen.
151
60"
De algebraïsche som van variatie en deviatie
is de totale kompasfout en wordt miswijzing
V
genoemd.
V
In fig. 237 is een voorbeeld van het hier
boven besprokene gegeven. De lijnen ONw,
ONm en ONk stellen respectievelijk voor de
ware, de magnetische en de kompas-NoordZuidlijn, terwijl OV de koerslijn is. In dit
voorbeeld bedraagt de variatie dus — 190 en de
deviatie + 40. De miswijzing is derhalve — 190
-r 4° = — 150. De hoek NwOV is de ware
Fig. 237.
koers, in dit geval dus 6o°. De hoeken NmOV
en NkOV zijn resp. de magnetische en de
kompaskoers. In dit voorbeeld wordt op het kompas dus 750 gestuurd. Ver
der blijkt, dat de ware koers gelijk is aan de algebraïsche som van kompas
koers en miswijzing, want: 750 -j- (— 150) = 6o°.
Stel, dat in het hierboven gegeven voorbeeld met de richtingzoeker een
station gepeild wordt en dat de peiling -f- 20° bedraagt. Dit betekent, dat
het station zich op 20° aan stuurboord bevindt, want met de richtingzoeker
heeft men immers de hoek VOP gemeten. Uit fig. 237 blijkt, dat de richting
t.o.v. het ware Noorden dan 20° + 6o° = 8o° bedraagt.
Uit dit voorbeeld volgt, dat de peiling t.o.v. het ware Noorden gelijk is
aan de algebraïsche som van de peiling t.o.v. de kiellijn en de ware koers.
Bij het nemen van een peiling moet dus steeds de ware koers bekend zijn
en wel op het moment, waarop de peiling wordt genomen. Omdat een schip
op zee steeds enigermate giert, moet op het moment, dat de peiling wordt
genomen, de kompaskoers op het standaardkompas worden afgelezen. Ten
einde dit mogelijk te maken, bestaat er steeds een doeltreffende verbinding
tussen richtingzoeker en standaardkompas (meestal is dit een bèl).
Als er een peiling genomen moet worden, bevindt zich een stuurman bij
het standaardkompas. De telegrafist neemt de peiling op de in § 76 beschreven
wijze en op het moment, dat zo goed mogelijk op het minimum is ingesteld,
drukt hij op de bel, waarop de stuurman de kompaskoers afleest. De kompas
koers wordt tot ware koers herleid, en daarna bij de met de richtingzoeker
verkregen peiling opgeteld, waardoor de peiling t.o.v. het ware Noorden wordt
verkregen.
Het is duidelijk, dat tot het verkrijgen van een juiste radiopeiling, niet alleen
de fouten van de richtingzoeker, maar ook die van het standaardkompas nauw
keurig bekend moeten zijn, want fouten van deze beide apparaten gaan recht
streeks op de peiling over.
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Dc zeekaart. Teneinde uit de verkregen peilingen de standplaats te be
palen, worden deze in de kaart gezet. Alvorens dit te bespreken, moet eerst
de inrichting van de zeekaart wat nader beschouwd worden.
Zoals bekend mag worden verondersteld, is de aarde een bol, die éénmaal
per 24 uur om een middellijn, aardas genaamd, rondwentelt. De twee punten,
waar de aardas het aardoppervlak snijdt, noemt men Noordpool en Zuidpool.
Een plat vlak snijdt het aardoppervlak steeds volgens een cirkel. Gaat het
vlak door het middelpunt der aarde, dan is die cirkel zo groot mogelijk en
wordt grootcirkel genoemd. Grootcirkels, die door de polen gaan, heten meri
dianen en de grootcirkel, die
loodrecht op de aardas staat,
wordt aequator genoemd.
Vlakken, evenwijdig aan het
aequatorvlak, snijden het
aardoppervlak volgens kleine
cirkels, die parallellen of
breedtecirkels genoemd wor
den.
Door middel van meri
O dianen en parallellen geeft
men de ligging van punten
op het aardoppervlak aan.
Hierbij gaat men van één
bepaalde meridiaan uit en
in de regel neemt men de
meridiaan, die over de ster
renwacht te Greenwich gaat
(G in fig. 238), als eerste
meridiaan aan. De lengte van
een plaats noemt men de
Fig. 238.
boog van de aequator, ge
legen tussen de eerste meri
diaan en de meridiaan van de plaats. Plaatsen, die op dezelfde meridiaan
liggen, hebben dus alle dezelfde lengte. De lengte wordt van de eerste
meridiaan af 180° naar het Oosten en naar het Westen gerekend. Men
spreekt dus van Ooster- en Westerlengte.
De breedte van een plaats noemt men de boog van de meridiaan van de
plaats, gelegen tussen de aequator en de plaats. Men rekent de breedte van
de aequator af naar het Noorden en het Zuiden en spreekt dus van Noorderen Zuiderbreedte. De aequator ligt dus op o° en de polen liggen op 90° breedte.
Plaatsen, die op eenzelfde breedtecirkel liggen, hebben alle dezelfde breedte.
Fig. 238 stelt de halve aardbol voor. Pn en P% zijn resp. de Noord- en
Zuidpool; WO is de aequator en P^GPz de eerste meridiaan. Verder zijn de
meridianen en parallellen om de 150 getekend. De positie van plaats B is dus:
150 00' Noorderbreedte en 30° 00' Westerlengte.
Kaarten zijn afbeeldingen van het aardoppervlak op een plat vlak. Nu is
het niet mogelijk een boloppervlak natuurgetrouw op een plat vlak af te beelden
of uit te slaan. Daarom moet iedere kaart wel een vervormd beeld van het
aardoppervlak geven. Wanneer de aard van die vervorming echter bekend is
en op een eenvoudige wijze in rekening kan worden gebracht, is de kaart
bruikbaar.
Men heeft verschillende systemen tot het vervaardigen van kaarten, of,
zoals men het uitdrukt: er bestaan verschillende soorten van kaartprojecties.
Voor zeekaarten wordt bijna uitsluitend gebruik gemaakt van de Mercator-
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projectie of wassende kaart en wel omdat deze projectie twee voor den zeeman
onmisbare eigenschappen heeft. Ten eerste is de kaart conform, d.w.z. hoeken
op het aardoppervlak worden even groot op de kaart weergegeven, zodat
gemeten hoeken (peilingen) ongewijzigd in de kaart kunnen worden over
gebracht. Ten tweede is de koerslijn in deze kaart een rechte lijn.
De koerslijn is de lijn, die gevolgd wordt indien een schip voortdurend
dezelfde koers blijft opgaan. Deze lijn snijdt derhalve alle meridianen onder
dezelfde hoek en wordt loxodroom genoemd. In de wassende kaart moeten
de meridianen dus evenwijdige lijnen zijn. In fig. 238 ziet men, dat in
werkelijkheid de afstand tussen twee meridianen naar de pool toe steeds
kleiner wordt. Daar dit in de wassende kaart niet het geval is, worden daar
dus de lengteminuten groter getekend, naarmate zij op hogere breedte liggen.
Teneinde het beeld op de kaart plaatselijk niet te vervormen, vergroot men
overal de breedteminuten evenveel als de lengteminuten. Ook deze worden
dus groter getekend, naarmate zij op hogere breedte liggen. Een gevolg hier
van is, dat de kaart van kleine gebieden een vormgetrouw beeld geeft, doch
dat de schaal van de kaart voortdurend met de breedte verandert. De schaal
wast aan met de breedte. Vandaar de naam wassende kaart.
Pelorusschaal. Hiervoor is aan de hand van fig. 237 uiteengezet, dat de
ware peiling verkregen wordt, door bij de peiling t.o.v. de kiellijn de ware
koers op te tellen. Indien de richtingzoeker
met een pelorusschaal is uitgerust, kan deze
optelling door het instrument zelf verricht
worden. In fig. 239 stelt de binnenste graadverdeling de verdeelde rand voor, waarop
de peilingen t.o.v. de kiellijn worden afge
lezen. Deze wordt in het vervolg peilschaal
genoemd. Zoals vroeger is besproken, komt
de nul van deze schaal overeen met de rich
ting recht vooruit. Tevens zijn in de figuur
de beide wijzers aangegeven, nl. D voor
het bepalen van de richting en S voor de
richtingszin. Buiten de peilschaal is een
tweede verdeelde rand, de pelorusschaal,
aangebracht, die t.o.v. de eerste gedraaid
kan worden en zoals uit de figuur blijkt, is de wijzer D zodanig ingericht,
dar men tegelijkertijd op beide schaalverdelingen kan aflezen.
Wanneer nu de ware koers b.v. 6o° bedraagt, stelt men de pelorusschaal
zodanig, dat de 6o° van deze schaal overeenkomt met de o° van de peilschaal.
Het is duidelijk, dat de wijzer D op de pelorusschaal steeds 6o° meer aan
wijst dan op de peilschaal. Het getal, dat men op de pelorusschaal afleest,
is dus gelijk aan de peiling t.o.v. de kiellijn, vermeerderd met de ware koers;
m.a.w. op de pelorusschaal wordt direct de ware peiling afgelezen.
Indien de pelorusschaal met de hand moet worden ingesteld, heeft zij,
voor het gebruik op zee althans, weinig nut. Het schip giert nl. steeds eniger
mate om de ware koers heen en op het moment, dat een peiling wordt ge
nomen, zal zelden nauwkeurig de koers, waarop de pelorusschaal is gesteld,
voorliggen. Men kan dus niet zonder meer op de pelorusschaal peilen, doch
ook hierbij moet op het moment van peilen het standaardkompas worden
afgelezen.
Indien een schip met een gyrokompas is uitgerust, heeft de pelorusschaal
echter een grote waarde. Met zo'n kompas is het nl. mogelijk de pelorus
schaal automatisch te bewegen, zodanig, dat zij alle koersveranderingen van
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het schip volgt. En aangezien een goed werkend gyrokompas nagenoeg geen
afwijkingen vertoont, is de pelorusschaal in dat geval dus een ware roos,
waarop men direct de ware peiling afleest. De vergelijking met het standaard
kompas kan dus uitblijven, want men peilt nu rechtstreeks op het standaard
kompas. Het behoeft geen betoog, dat het peilen hierdoor niet alleen veel
eenvoudiger is geworden, maar dat ook de kans op het maken van vergissingen
zeer is verminderd.
Het bepalen van fouten. In § 77 is besproken, dat door het metaal van
de scheepsromp en door omringende geleiders fouten in de peilingen kunnen
ontstaan en dat men deze fouten proefondervindelijk bepaalt, teneinde er later
rekening mede te kunnen houden. Het is echter niet voldoende, dat die fouten
slechts éénmaal worden vastgesteld. Men moet de goede werking van de
richtingzoeker zoveel mogelijk blijven controleren, door telkens, wanneer de
gelegenheid zich voordoet, de fouten opnieuw te bepalen. Dit kan steeds
geschieden, wanneer de juiste standplaats door middel van andere waar
nemingen (b.v. door optische peilingen of astronomische observatiën) nauw
keurig bekend is. In die gevallen is immers de juiste richting van het gepeilde
station bekend en zoals hierboven is uiteengezet, is de fout gelijk aan het
verschil van de met de richtingzoeker waargenomen peiling en de ware richting
t.o.v. de kiellijn.
Men bedenke steeds, dat ook hierbij het standaardkcmpas weer de onmis
bare schakel in het proces vormt. Uit de ware standplaats kan de peiling
t.o.v. het ware Noorden worden afgeleid. Deze moet echter worden herleid
tot de peiling t.o.v. de kiellijn, omdat met de richtingzoeker eveneens t.o.v.
de kiellijn gepeild wordt. Op het moment, dat de peiling wordt genomen,
moet het standaardkompas dus worden afgelezen, teneinde de ware koers op
dat moment te kennen. Als de fouten van het standaardkompas niet nauw
keurig bekend zijn, kan men de fouten van de richtingzoeker dus ook niet
nauwkeurig bepalen.
Een betere methode is dan ook die, waarbij het standaardkompas niet in
het peilproces is opgenomen. Deze methode kan men echter alleen toepassen,
indien men de antenne van de gepeilde zender kan zien. In dat geval wordt
in de nabijheid van de richtingzoeker, op een plaats, waar men over een zo
groot mogelijk gedeelte van de horizon een goed uitzicht heeft, een pelorus
opgesteld. Dit is een horizontale ronde peilschijf, die in 360° is verdeeld.
De schijf is op een statief opgesteld en met behulp van een peiltoestel kan
men hierop optische peilingen van in zicht zijnde voorwerpen nemen.
Indien men de peilschijf nu zodanig opstelt, dat de lijn o°—180° evenwijdig
aan de kiellijn loopt, dan kan men met de pelorus dus de richting bepalen,
die een in zicht zijnd voorwerp t.o.v. de kiellijn heeft. Peilt men nu de zender
draadloos, terwijl een andere waarnemer op hetzelfde moment een optische
peiling van de antenne neemt, dan vindt men de fout onmiddellijk uit het
verschil van de radiopeiling en de peloruspeiling.
Bij deze methode blijft de richting, die de gepeilde zender t.o.v. het ware
Noorden heeft, geheel buiten beschouwing. Dit is ook mogelijk, want zoals
vroeger is vermeld, hangt de fout enkel af van de richting, die de gepeilde golf
heeft t.o.v. de kiellijn en niet van de richting t.o.v. het ware Noorden.
Een aldus genomen peiling geeft alleen de fout voor die bepaalde richting.
Wil men de fouten voor iedere richting weten, dan moet een rondpeiling worden
genomen. Het schip wordt langzaam rondgezwaaid, waardoor de zender
telkens een andere peiling t.o.v. de kiellijn verkrijgt. Men kan nu om de io°
of 20° een peiling nemen en uit de gevonden fouten de correctiekromme
opmaken.
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Vroeger is reeds vermeld, dat de fouten ook afhankelijk zijn van de fre
quentie van het gepeilde signaal. Daarom dient men afzonderlijke fouten
krommen voor verschillende frequenties samen te stellen. Het is echter vol
doende, indien men dit voor enkele belangrijke golven doet; b.v. voor de
noodgolf, X = 600 m, en voor een golf in de band van de radiobakens, b.v.
X = 1000 m.

Wanneer men op deze wijze een stel correctiekrommen wil samenstellen,
zonder dat hiermede al te veel tijd verloren gaat, dient men in zicht van het
schip een zender beschikbaar te hebben, die op verzoek signalen uitzendt,
terwijl het schip voor dit doel enige malen moet rondzwaaien.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het niet voldoende, dat de fouten
slechts éénmaal bepaald worden. Gedurende de reis moet men steeds, wanneer
de ware standplaats nauwkeurig bekend is, radiopeilingen nemen, deze met
de ware plaats vergelijken en de resultaten in een journaal boeken. Alleen
hierdoor leert men beoordelen in hoeverre op het instrument vertrouwd mag
worden, terwijl bovendien het bedienend personeel de nodige routine in het
peilen verkrijgt.
ZESDE HOOFDSTUK.

MEETINSTRUMENTEN.
§ 79.

TRIODE-VOLTMETER.

Als in het schema van fig. 240 de negatieve roosterspanning zodanig wordt
mgesteld, dat het werkpunt in het gebogen gedeelte van de za-^-karakteristiek
ligt, veroorzaakt een wisselspanning tussen de punten A en B een toename
van de anodestroom. Dit is in § 40
bij plaatstroomdetectie besproken.
Wanneer deze schakeling wordt ge
ijkt, kan men haar als voltmeter
A
gebruiken. Bij het ijken wordt tus
sen de klemmen A en B een reeks
bekende wisselspanningen aangelegd
B
en bij iedere waarde van de wissel
spanning wordt de aanwijzing van
de mA-meter genoteerd. Wanneer
]
I I I I -J
i I I
dit is geschied, kan men omgekeerd
Fig. 240.
uit de aanwijzing van de mA-meter
de grootte van de wisselspanning
tussen A en B afleiden. Zo’n geijkte detectorschakeling kan men dus als
voltmeter gebruiken en wordt triodevoltmeter of buisvoltmeter genoemd.
In de regel wordt op de schaalverdeling van de mA-meter direct de wissel
spanning tussen A en B aangegeven. Voor zover in het gebogen gedeelte van
de karakteristiek wordt gewerkt, heeft die schaal dan een kwadratisch karakter.
Het is duidelijk, dat tijdens het gebruik van de meter de anode-, rooster- en
gloeispanning precies dezelfde waarde moeten hebben als tijdens de ijking.
Triodevoltmeters zijn steeds zodanig ingericht, dat deze instelling op een
eenvoudige wijze snel kan geschieden.
De triodevoltmeter heeft zeer goede eigenschappen als hoogfrequentinstrument. De capaciteit tussen de klemmen A en B is nl. zeer klein en zolang
roosterstroom wordt vermeden, neemt het instrument nagenoeg geen energie
op. Wel moet men er rekening mede houden, dat het verloop van de wissel-
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spanning van invloed is op de aanwijzing. Wanneer de te meten wisselspanning
harmonischen bevat, dus niet sinusvormig is, geeft een triodevoltmeter, die
met een sinusvormige wisselspanning is geijkt, niet de juiste waarde van de
gemeten spanning aan.
Behalve het schema van fig. 240 bestaan er nog vele andere schakelingen
voor buisvoltmeters, die voor bepaalde doeleinden alle hun voor- en nade
len hebben. De schakeling van fig. 240 b.v. kan alleen gebruikt worden
voor die gevallen, waarbij het er op aangesloten apparaat een geleidende ver
binding tussen de klemmen A en B tot stand brengt. Dit is noodzakelijk om
de buis de juiste negatieve roosterspanning te geven. Er zijn echter schake
lingen, waarbij de verbinding in het instrument reeds is aangebracht, o.a. die,
waarbij van roosterstroomdetectie wordt gebruik gemaakt.
Bij buisvoltmeters voor hoge spanningen gebruikt men ook wel een diode.
Alle schakelingen berusten echter op hetzelfde principe; het zijn alle geijkte
gelijkrichters.
§ 80.

FREQUENTIEMETERS (GOLFMETERS).

Het voornaamste gedeelte van een frequentiemeter voor radiofrequente
trillingen, veelal minder juist golfmeter genoemd, is een zorgvuldig ge
construeerde trillingskring, waarvan de capaciteit (of soms de zelfinductie)
continu variabel is. De keten is geijkt, waardoor bij iedere condensatorstand
de eigen frequentie nauwkeurig bekend is.
De frequentiemeting berust op het resonantiebeginsel. Men laat de stroom,
waarvan de frequentie bepaald moet worden, een e.m.k. in de trillingsketen
induceren en stelt vervolgens de condensator zodanig, dat resonantie optreedt.
De frequentie van de stroom
is dan gelijk aan de eigen
frequentie van de keten. Ten
einde het optreden van reso
nantie te kunnen constateren,
moet de frequentiemeter uit
gerust zijn met een resonantieindicator en het is voornamelijk
de aard van dit indicatiemidb
c
del, waarin de verschillende
Fig. 241.
soorten frequentiemeters zich
van elkaar onderscheiden.
In fig. 241a is het indicatiemiddel een neonbuisje, dat parallel aan de conden
sator is geschakeld. Een neonbuisje bestaat uit een glazen ballon, gevuld met
neongas van vrij lage spanning, waarbinnen zich twee electroden bevinden.
Bij een bepaalde minimum-spanning tussen deze electroden licht het buisje op.
Wanneer de frequentie van een stroom gemeten moet worden, koppelt
men de spoel van de frequentiemeter met de kring, waarin die stroom loopt.
De meterkring trilt dan gedwongen onder invloed van de e.m.k., die de
stroom in de meterspoel induceert. Hierdoor wordt een spanning aan de
klemmen van de condensator opgewekt, die des te groter is, naarmate de
eigen frequentie van de meterkring minder met die van de e.m.k. verschilt.
Draait men nu de condensator langzaam over de gehele schaalverdeling door,
dan zal, indien de e.m.k. althans niet te klein is, het neonbuisje in een bepaald
frequentiegebied in de buurt van de resonantiefrequentie oplichten.
Nu maakt men de koppeling tussen de meter en de kring, waarin de stroom
loopt, geleidelijk losser, waardoor de grootte van de geïnduceerde e.m.k.
afneemt. Hierdoor wordt het frequentiegebied, waarin het buisje oplicht, steeds

I

220

kleiner en tenslotte licht het alleen nog maar op, als de meterkring nauwkeurig op de te meten frequentie is afgestemd.
Het neonbuisje is geen gevoelige indicator, omdat de aanslagspanning vrij
hoog is. Daarcm kan men dit indicatiemiddel alleen gebruiken voor de
frequentiebepaling van sterke stromen, b.v. bij die, welke door zenders worden
opgewekt. Ook is een nauwkeurige instelling niet goed mogelijk, omdat de
aanslagspanning van het buisje hoger is dan de afslagspanning. Hierdoor
blijft het buisje nog oplichten, wanneer de meterkring een weinig buiten
resonantie wordt gebracht. Een instrument met deze indicator is echter vol
doende nauwkeurig om de frequentie van scheepszenders te controleren.
De gevoeligheid van het indicatiemiddel is een belangrijke factor. In § 19
is nl. besproken, dat de eigen frequentie van een trillingsketen verandert, als
er een andere keten, die stroom kan voeren, mede gekoppeld wordt en wel
des te meer, naarmate de koppeling vaster is. Nu is men genoodzaakt de
frequentiemeter te koppelen met de kring, waarin de stroom loopt, waarvan
de frequentie bepaald moet worden, en hierdoor wordt de eigen frequentie
van de meterkring dus beïnvloed. Alleen bij het gebruik van een zeer gevoelig
indicatiemiddel is men in staat de meter zo los te koppelen, dat die beïnvloeding
te verwaarlozen klein is.
In fig. 241b wordt een gloeilampje als indicatiemiddel gebruikt. Een gloei
lampje licht op, als de stroomsterkte in de gloeidraad een bepaalde waarde
heeft bereikt. Het reageert dus op de sterkte van de stroom. Daarom is het
lampje in serie met de meetkring opgenomen. De stroomsterkte in de meetkring is het grootst bij resonantie. Men kan nu, op dezelfde wijze als hier
boven beschreven is, te werk gaan en de meter zo los met de stroomkring
koppelen, dat het gloeilampje alleen bij resonantie oplicht.
Een gloeilampje is eveneens geen gevoelige indicator. Het heeft een vrij
sterke stroom nodig om te gloeien en bovendien is moeilijk te zien bij welk
punt van de schaal het lampje juist het felst oplicht.
Evenals het neonbuisje kan het gloeilampje alleen gebruikt worden bij de
frequentiemeting van sterke stromen (zenders). Bij het meten moet men
voorzichtig te werk gaan, daar bij
te vaste koppeling het lampje
spoedig doorbrandt.
In fig. 241c bestaat het indi
catiemiddel uit een thermo-ampèremeter. Men heeft hieronder
e.
b
zeer gevoelige instrumenten en
Fig. 242.
kan dit indicatiemiddel dan ook
gebruiken bij de frequentiemeting
van zwakke stromen, b.v. van die, welke door een genererende ontvanger
worden opgewekt. Men neme steeds de nodige voorzichtigheid in acht, om
doorbranden van de hittedraad te voorkomen.
In fig. 242 bestaat het indicatiemiddel uit een kristaldetector met telefoon.
Deze schakeling wordt gebruikt voor het afstemmen van vonkzenders of
gedempt-ongedempte zenders. Deze frequentiemeter is feitelijk een primaire
kristalontvanger. Als de spoel van de meter met een van de kringen van de
zender wordt gekoppeld, hoort men het signaal in de telefoon het luidst als
de meter op de frequentie van het signaal is afgestemd. Het menselijk oor
is echter niet zeer gevoelig, wat betreft het waarnemen van nuances in geluids
sterkte (zie § 7).
Een grotere nauwkeurigheid is dan ook met de schakeling van fig. 242b
te bereiken. Daar is de telefoon vervangen door een gevoelige draaispoel-mAmeter, die de sterkte van de gelijkgerichte stroom aangeeft. Bij resonantie is
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deze zo groot mogelijk en geeft de meter dus een maximum-uitslag. Deze
indicatiemethode kan ook bij het meten van ongedempte signalen worden
toegepast en is vrij gevoelig. Men kan haar b.v. ook gebruiken tot het bepalen
van de door een genererende ontvanger opgewekte frequentie. Een nadeel is
evenwel, dat de weerstand van de detector niet constant is, waardoor de ijking
van de meter wordt beïnvloed.
Absorptiefrequentiemetcr. De absorptiefrequentiemeter, veelal klikgolfmeter genoemd, heeft geen indicatiemiddel. Deze meter is dus uitsluitend
een geijkte trillingskring en wordt gebruikt om de frequentie van de door een
genererende ontvanger opgewekte trilling te bepalen.
Wanneer men de frequentie wil bepalen, die door de ontvanger in fig. 105
wordt opgewekt, koppelt men de spoel van de frequentiemeter met de spoel
Ls van de roosterkring. De stroom in de roosterkring induceert dan een e.m.k.
in de meterkring, waardoor een stroom ontstaat, die des te sterker is, naarmate
de afstemming van de meter minder met de frequentie van de ontvanger ver
schilt. De energie, die in de meterkring wordt verbruikt, wordt door de rooster
kring geleverd. De meter absorbeert dus energie v;n de roosterkring en ver
groot daardoor de demping hiervan en wel des te meer, naarmate de afstemming
van de meter minder met de frequentie van de ontvanger verschilt. A’s de
dempingsvermeerdering een bepaald bedrag overschrijdt, is de terugkoppeling
niet voldoende meer om het genereren in stand te houden.
Vroeger is besproken, dat het ophouden en inzetten van genereren als een
klik in de telefoon van de ontvanger wordt waargenomen. Dit klikken wordt
nu als indicatiemiddel bij de meting gebruikt. Men luistert aan de telefoon
van de ontvanger en terwijl men de meter vrij vast met de roosterspoel
koppelt, draait men de condensator langzaam rond. Naarmate men het
resonantiepunt nadert, absorbeert de meter meer energie en nog voor dit
punt is bereikt, houdt het genereren op, hetgeen als een klik in de telefoon
wordt waargenomen. Als het resonantiepunt genoegzaam ver is gepasseerd,
neemt men, bij het weer inzetten van het genereren, een tweede klik waar.
Men koppelt de meter nu geleidelijk losser met de ontvanger, waardoor de
twee klikken dichter bij het resonantiepunt komen te liggen. Tenslotte is de
koppeling zo los, dat alleen bij resonantie de absorptie groot genoeg is om
het genereren te doen ophouden. Men neemt dan nog slechts één klik waar,
nl. juist daar, waar de meter op de door de ontvanger opgewekte frequentie
is afgestemd.
Een veel gevoeligere indicatie verkrijgt men, door in de plaatkring van de
detectorlamp een draaispoel-milli-ampèremeter op te nemen. In § 40 is be
sproken, dat bij anodestroom-detectie de anodegelijkstroom door genereren
toeneemt en wel des te meer, naarmate de amplitude van de roosterwisselspanning groter is. Wanneer men nu de frequentiemeter los met de ontvanger
koppelt, absorbeert deze bij juiste afstemming te weinig energie om het gene
reren te doen ophouden, maar genoeg om de demping zoveel te vergroten,
dat de amplitude, waarmede de ontvanger genereert, merkbaar afneemt. Dit
wordt als een vermindering van de anodegelijkstroom waargenomen. Hierin
heeft men een zeer gevoelig indicatiemiddel, want zelfs bij zeer losse koppeling
ziet men de wijzer van de mA-meter nog even bewegen op het moment, dat
de meter door het resonantiepunt wordt gedraaid.
De hiervoor beschreven frequentiemeters hebben alle dit gemeen, dat zij
tijdens de meting een hoeveelheid energie ontvangen van de trilling, waarvan
de frequentie bepaald moet worden. Men noemt ze daarom ontvangende
frequentiemeters.
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Wanneer men echter de eigen frequentie van een niet trillende keten wil
bepalen of wanneer onderzocht moet worden, op welke frequentie een niet
genererende ontvanger is afgestemd, kan de ontvangende frequentiemeter
geen dienst doen, omdat er dan geen trilling is, die een e.m.k. in de meter
kan induceren. In die gevallen gebruikt men frequentiemeters, die zelf
trillingen opwekken, waarvan de frequentie nauwkeurig bekend is. Men noemt
ze zendende frequentiemeters.
Interferentiesfrequentiemeter. De interferentie-frequentiemeter is een
geijkte buisgenerator, die ongedempte trillingen opwekt van de frequentie,
waarop men hem instelt. Deze frequentiemeter is dus feitelijk een nauw
keurig geijkt zwevingstoestel en men kan hem ook als zcdanig gebruiken.
De naarn is ontleend aan het feit, dat men er metingen mede verricht, die op
interferentie van twee trillingen berusten. Als het onderwerp zwevingsontvangst
goed is begrepen, behoeft het principe, waarop deze metingen berusten, weinig
toelichting. Wanneer men b.v. de frequentie wil bepalen, waarin een ontvanger
genereert, stelt men de frequentiemeter in de nabijheid van de ontvanger op
en verandert de door de meter opgewekte frequentie, totdat in de telefoon
van de ontvanger de interferentietoon van de door de ontvanger en de meter
opgewekte trillingen gehoord wordt. Vervolgens verandert men de instelling
van de meter zodanig, dat de toon steeds lager wordt en stelt tenslotte op het
midden van de dode ruimte in (zie § 43). De door de meter en de ontvanger
opgewekte frequenties zijn dan aan elkaar gelijk.
Op eenzelfde wijze kan men de frequentie van een ongedempte zender
bepalen. Men ontvangt deze zender vólgens de heterodyne-methode, waarbij
de interferentie-frequentiemeter als zwevingstoestel fungeert. Wanneer men
de zender nu in het midden van de dode ruimte brengt, zijn de frequenties
van zender en meter aan elkaar gelijk.
Tenslotte nog enkele opmerkingen betreffende frequentiemeters in het
algemeen.
De variabele condensator van de meetkring bevindt zich in de regel in een
kastje, waarop de schaalverdeling is aangebracht. De beide bekleedsels van
de condensator zijn met een paar klemmen of stekkerbussen verbonden,
waaraan de spoel wordt bevestigd. De spoel bevindt zich dus buiten de kast,
waardoor men de meter gemakkelijk inductief met een of ander toestel kan
koppelen.
Zowel de condensator als de spoel moet van zeer goede kwaliteit zijn, terwijl
het geheel zeer stevig moet zijn geconstrueerd, teneinde te voorkomen, dat
de ijking van de meter verandert.
Wanneer de meter voor een groot meetbereik is ingericht, behoren er in de
regel enige spoelen bij, die ieder een gedeelte van het meetbereik bestrijken.
De spoelen zijn zodanig gemaakt, dat de frequentiebanden, die zij bestrijken,
elkaar een weinig overlappen.
De condensatorschaal is in graden (of onderdelen van graden) verdeeld en
de frequentie, die bij de verschillende standen van de condensator behoort,
wordt door een grafiek, ijkkromme genaamd, aangegeven. In de regel zet men
op de X-as de graden van de condensatorschaal en op de Y-as de daarbij
behorende frequentie af. De ijkkromme wordt op millimeterpapier getekend,
waardoor men zonder verdere hulpmiddelen de bij een willekeurige conden1
satorstand behorende frequentie nauwkeurig kan aflezen. Als de frequentie
meter meer dan één meetbereik heeft, is er voor iedere spoel een afzonderlijke
ijkkromme, die alle echter op hetzelfde blad papier zijn getekend.
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Somtijds vermeldt men de frequentie direct op de condensatorschaal, waar
door de ijkkromme overbodig wordt. Meji spreekt dan van een direct aflees
bare frequentiemeter. In plaats van de frequentie vermeldt de ijkkromme of
schaalverdeling soms de golflengte in meters. Onder de golflengte verstaat
men dan het quotiënt van het getal 3 X io5 en de frequentie in kiloperioden
per seconde.
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